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Moi Sampo!
Kädessäsi on L-SP:n seikkailijajaoston tekemä Sepeli-vinkkivihko, jonka tarkoitus on
auttaa juuri sinua sepelien suunnittelussa ja järjestämisessä.
Sepelihän on jännän tarinan, juonen ja seikkailua sisältävä rastirata, jossa testataan
seikkailijoiden vuoden aikana oppimia partiotaitoja. Sepeli on tarkoitus järjestää kerran
vuodessa eli seikkailijaohjelmassa etelän ja idän jälkeen. Sepeli haastaa seikkailijan
kokeilemaan omia rajojaan, toimimaan joukkueessa ja ennen kaikkea on hauska seikkailu.
Tähän vinkkivihkoon olemme luoneet 3 erilaista sepeliä. Yksi sepeleistä on
merihenkinen, toisessa korostuu palveluteema. Kolmas, erätaitopainotteinen yön yli
kestävä sepeli, on suunniteltu niin, että sen voi toteuttaa kesäleirillä. Voitte toteuttaa
sepelit juuri tällaisina kuin ne tässä ovat tai muokata vapaasti juuri omille vartioillenne
sopivat sepelit.
Jokaisen sepelivinkin alussa on vielä lyhyt johdanto, jossa on kerrottu kyseiseen sepeliin
tarvittavien rastihenkilöiden määrä, arvio sepeliin kuluvasta ajasta ja
materiaalikuluista. Yksi sepeleistä on tehty kilpailuksi, ja rastit on pisteytetty. Toivomme,
että käytte vielä maalissa seikkailijoiden kanssa läpi tehtävien oikeat suoritukset ja
vastaukset, jotta seikkailijoiden taidot vahvistuvat.
Tarkoituksemme on näillä esimerkeillä madaltaa kynnystä sepelien järjestämiseen:
tarvitset vain idean hyvästä, seikkailijoille sopivasta tarinasta, jonka avulla
suunnittelet seikkailijoidesi taitoihin sopivia, riittävän haastavia rasteja. Lisää hyviä
esimerkkejä sepeleistä löydät SP:n johtajankansiosta ja Hämeen partiopiirin
seikkailijajaoston sivuilta (http://seikkailijajaostohp.nettisivu.org/sepeli/).
Me seikkiksessä otamme mielellämme vastaan palautetta tästä vinkkivihosta.
Vastaamme muihinkin seikkailijatoimintaan liittyviin kysymyksiin, joita sinulla
mahdollisesti on. Meille voit laittaa myös toivomuksia siitä, millaista toimintaa
sammoille ja seikkailijoille haluaisit piirin järjestävän.
Ota rohkeasti yhteyttä:
FB-ryhmä: Seikkisjaosto (L-SP)
seikkailijajaosto@lounaissuomenpartiopiiri.fi
http://lounaissuomenpartiopiiri.fi/toiminta/ohjelma/seikkailijajaosto

Seikkailuterveisin,
Anna, Crista, Heidi, Helkky, Meri, Piivi, Sara ja Tiia
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MERISEPELI
TERVETULOA SEIKKAILULLE PINZÓN SAARELLE!
Tarkoituksenamme on ollut luoda meriaiheinen sepeli
kaikkien ulottuville. Tämän sepelin rastit koostuvat suurimmaksi
osaksi seikkailijaohjelman pohjois- ja eteläilmansuuntien
suorituksissa käsitellyistä asioista. Pinzón saaren seikkailu
soveltuu siis myös ensimmäisen seikkailijavuoden sepeliksi.
Rastitehtäviä voi tarpeen mukaan helpottaa mikäli ne tuntuvat
liian haastavilta ensimmäisen vuoden seikkailijoille.
Sepelin taustatarina selitetään ensin lyhyesti, minkä jälkeen löydät rastipäälliköiden
ohjeistukset, tarvikeluettelot sekä tulostettavat rastikäskyt ja esimerkkiliitteet.
Liitteenä löydät myös retkikirjeen (liite 1).
Joukkueet voivat saada kustakin rastista 4 pistettä eli sepelin maksimipistemäärä on 40 p.
Aikaa sepeliin kannattaa varata n. 6–8 tuntia kuljettavan matkan pituuden mukaan.
Materiaalikuluja päiväretkestä (ruokarasti mukaan lukien) tulee n. 10 €/seikkailija.
Lähtötehtävään sekä ruokarastiin tarvitaan n. 1 rastimies / 3 joukkuetta. Muihin rasteihin
olemme ajatelleet yhtä rastimiestä eli Pinzón saaren asukasta, mutta rasteja voi myös tarpeen
mukaan muokata kylmiksi (esim. rastit 1, 2, 5 ja 8).

PELIN KULKU:
Merellä on useita päiviä riehunut kova myrsky, mikä on koetellut saaria ja niiden
asukkeja. Valtavat aallot ovat pyyhkäisseet pienen Pinzón saaren yli rikkoen saaren
asukkaiden asumuksia ja vieden mukanaan kolme pientä lasta. Nyt rajuilma on viimeinkin
laantumassa ja saaren asukit ovat päässeet korjailemaan
asumuksiaan, mutta lapset ovat yhä kateissa. Pinzón saaren asukkaat ovat pulassa ja pyytävät
apua seikkailijoilta. Seikkailijoiden tehtävänä on löytää kadonneet lapset ja viedä heidät
takaisin kotisaarelleen.

Lähtötehtävä: Matkavene (1 h)
Läheiseltä pikkusaarelta on kuulunut lasten ääntä. Pinzón saaren lapset ovat siis kunnossa,
mutta aallot ovat kuljettaneet heidät kauaksi kotoaan väärälle Seymourin saarelle. Lapset
eivät osaa uida, joten seikkailijoiden pitää rakentaa vene, jolla lapset voidaan noutaa väärältä
saarelta. Veneen rakennusohje ja mittapiirroskuvat löytyvät liitteenä (liite 2).
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Pisteytys:
- 1 p. veneen oikeista mitoista
- 1 p. purjeen, helmen ja nappien kiinnityksestä
- 1 p. keulan oikeasta muodosta
- 1 p. siisteydestä
Rastipäällikön ohje:
Seikkailijat rakentavat annetuista materiaaleista ohjeiden mukaisen veneen. Rastihenkilökunnan tehtävänä on ohjeistaa ja auttaa joukkueita, sekä antaa pisteitä mm. valmiin veneen ja
työskentelyn sujuvuuden perusteella. Pisteet merkitään joukkueen Lokikirjaan.
Tarvikkeet / seikkailijajoukkue:
- veneenrakennusohje (Liite 2)
- lautaa 350 x 100 x 20 mm pala
- narua 1 m
- 150 mm pyöreää puurimaa (ø 10 mm)
- pieniä nauloja (n. 6 kpl /laiva)
- puuhelmi ø 18 mm
- 6 nappia tms.
- 1 grillitikku tai oksanpätkä
- 120 x 150 mm pala kangasta

- puukko
- puuliimaa
- saha
- vasara
- sakset
- käsipora
- hiomapaperia
- viivoitin
- lyijykynä

Matkatehtävä: Lokikirja
Seikkailijoille jaetaan lähtötehtävän yhteydessä vihko, johon heidän tulee matkan aikana
kirjata liikkeitään lokikirjan tapaan. Lokikirjaan kerätään merkintöjä mm. seikkailijoiden
kulkemasta reitistä, suoritetuista rasteista (rastihenkilöt merkitsevät kultakin rastilta kerätyt
pisteet lokikirjaan) ja joukkueen omista mietteistä. Esimerkit lokikirjan aukeamasta löytyvät
liitteenä (liite 3).
Pisteytys:
- 1 p. lokikirjan palautuksesta
- 1 p. kun kaikki tapahtumat/rastien suorittamiset löytyvät tapahtuma-sivulta
- 1 p. säähän liittyvistä merkinnöistä
- 1 p. erikoiskuvaukset ja piirrokset –sivulta löytyvistä merkinnöistä.
Rastipäällikön ohje:
Matkatehtävän rastikäskyn ja lokikirja-vihon Seikkailijajoukkueet saavat lähtötehtävän
suoritettuaan.
Vinkki: Lisätietoa lokikirjan täyttämisestä löydät Repusta (Opas seikkailijalle ja tarpojalle), s. 140–141.
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Tarvikkeet:
- Lokikirjavihko/joukkue (myös esimerkkiaukeama löytyy liitteistä, liite 3)

Rasti I : Merikortti (15 min.)
Seikkailijat saavat rastilta merikortin, johon heidän tulisi annettujen koordinaattien avulla
merkitä tämän hetkinen sijaintinsa sekä Seymourin saaren sijainti. Tämän jälkeen
seikkailijat piirtävät merikorttiin mielestään parhaimman reitin kulkea Seymourin saarelle
(jossa lapset odottavat). Lopuksi seikkailijat mittaavat kuljettavan matkan harpin avulla.
Pisteytys:
- 1 p. rastin I oikea paikka
- 1 p. Seymourin saaren oikea paikka
- 1 p. järkevästä reitistä rastilta I Seymourin saarelle
- 1 p. oikea tulos matkasta saarelta toiselle
Rastipäällikön ohje:
Rastipäällikkö seuraa ja arvioi Seikkailijoiden työskentelyä ja merkitsee rastilta saadut
pisteet joukkueen Lokikirjaan.
Vinkki 1: Merikortti voidaan muokata mistä tahansa oikeasta merikortista muokkaamalla saarien
nimiä ja määrittämällä kahden sopivan saaren koordinaatit rastin ja Seymourin saaren
koordinaateiksi.
Vinkki 2: Sepelialueen kartasta voidaan muokata ”merikortti”, jolloin seikkailijat piirtävät siis oman
koko kisan ajan käytettävän karttansa. Tällöin karttaan tulee merkitä myös muut rastit.
Vinkki 3: Lisätietoa merikartan tulkitsemisesta löydät Repusta (Opas seikkailijalle ja tarpojalle),
s. 120–123.
Tarvikkeet:
- Kopio merikortista / joukkue
- Astelevyjä, harppeja, lyijykyniä

Rasti II : Oudot karttamerkit (10 min.)
Matka Seymourin saarelle on varsin haastava karikkojen, kapeiden salmien ja matalikkojen
takia, minkä vuoksi merikortti on täynnä erilaisia merkkejä. Seikkailijoiden tehtävänä on
ratkaista merikarttamerkkidomino eli yhdistää oikea merikarttamerkki ja sen selitys.
Liitteistä löydät valmiin merimerkkidominon (liite 4). Kun joukkue on suorittanut rastin,
he saavat palkkioksi maustepussin seuraavan rastin lounasta varten.
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Pisteytys:
- 1 p. / kolme oikein tunnistettua karttamerkkiä (eli jos joukkueella on 3 paria oikein he
saavat 1 pisteen, 6 parista 2 pistettä, 9 parista 3 pistettä ja jos kaikki parit ovat oikein, joukkue saa 4 pistettä). Halutessanne voitte jakaa myös puolikkaita pisteitä.
Rastipäällikön ohje:
Käynnistä ajanotto seikkailijoiden saadessa rastikäskyn. Sekoita dominokortit ja anna
joukkueen yhdistää oikea parit. Keskeytä tehtävän teko 10 min kuluttua. Tarkasta tehtävä ja
merkitse joukkueen pisteet Lokikirjaan. Käykää lopuksi läpi oikea ratkaisu ja anna
seikkailijoille palkinnoksi maustepussi seuraavaa rastia varten.
Rastin voi toteuttaa myös kylmänä: tällöin joukkueet kirjoittavat mielestään oikeat parit
Lokikirjaan. Rastilta poistuessaan he sekoittavat dominokortit perässä tulevia
joukkueita varten ja jättävät ne tarkoitukseen varattuun rasiaan tai pussiin. Oikeat
vastaukset tarkastetaan ja pisteytetään maalissa. Vaikka rasti olisi kylmäkin, siellä voi olla
toinen lipas, josta seikkailijat löytävät mausteaarteen.
Oikeat vastaukset: Kortit ovat oikeassa järjestyksessä liitteessä 4 ja merikarttamerkit
löytyvät myös Reppu-taitokirjasta, s. 116–119.
Tarvikkeet:
- Merimerkkikortit muovilla päällystettyinä
- Rastipäällikölle kello ja muistiinpanovälineet
- Maustepussit (katso seuraavan rastin ohje) jokaiselle joukkueelle
(- Kylmälle rastille näkyvästi merkittyjä rasioita tai pusseja dominokortteja ja
maustepusseja varten)

Rasti III : Galapagossaarien Herkkukeitto (1½ h)
Matka Seymourin saarelle on pitkä ja matkaajille tulee kova nälkä. Seikkailijoiden tehtävänä
on valmistaa ruokaa meren antimista. Valmistusohjeet ja raaka-aineet saadaan rastilta.
Palkkioksi hyvin suoritetusta tehtävästä kukin joukkue saa rastilta poistuessaan
kompassin, joka on korvaamaton apu seuraavalla rastilla.
Pisteytys:
- 1 p. keiton ulkonäkö
- 1 p. keiton maku
- 1 p. keiton kypsyys
- 1 p. työskentelyn ja maaston siisteys
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Rastipäällikön ohje:
Tarkasta etukäteen, onko joku seikkailijoista allerginen joillekin reseptissä olevista
aineksista. Muokkaa reseptiä tarvittaessa sopivaksi: kalan voi korvata esim. nakeilla.
Huomaa, että herkimmille jo työvälineisiin jääneet kalajäämät tai pelkkä kalan tuoksu voivat
aiheuttaa oireita.
Reseptiä voi helpottaa ja rastia nopeuttaa joko antamalla joukkueille kasvikset valmiiksi
pilkottuina tai käyttämällä pakastevihanneksia. Annos mahtuu trangian kattilaan, ja siitä syö
3–4 seikkailijaa. Varaa siis tarvittaessa useampi trangia/joukkue.
Rastipäällikkö jakaa joukkueille keittoon tarvittavat ainekset (paitsi maustepussit, jotka
seikkailijat ovat saaneet jo edelliseltä rastilta). Varmista, että seikkailijat löytävät turvallisen
paikan trangialleen, työskentelevät siististi ja osaavat käyttää trangiaa asianmukaisesti. Auta ja
neuvo tarvittaessa trangian käytössä sekä turvallisessa ja hygieenisessä ruuanvalmistuksessa.
Anna jokaiselle joukkueelle ohjeet siitä, mihin roskat laitetaan.
Kun joukkue saa keiton valmiiksi, ota lautasellesi pieni maistiainen keitosta ja pisteytä ruuan
kypsyys, ulkonäkö ja maku. Kun joukkue on itse syönyt keittonsa, arvioi vielä, miten siistiksi
jäi se kohta maastosta, missä he tekivät ruokaa ja ruokailivat. Merkitse joukkueiden pisteet
Lokikirjoihin. Rastilta lähdettäessä anna joukkueille kompassi seuraavaa rastia varten.
Tarvikkeet:
- trangia, sinolia, tulitikut (joko jaettu seikkailijoiden mukaan alussa tai mukana rastilla)
- ruoka-aineet reseptin mukaan (joko jaettu seikkailijoiden mukaan alussa tai
mukana rastilla; mausteet joukkueet saavat mukaansa edelliseltä rastilta)
- vettä käsienpesuun
- vettä tai mehua ruokajuomaksi (joko jaettu seikkailijoiden mukaan alussa tai
mukana rastilla)
- halutessanne voitte tarjota lisukkeeksi myös leipää ja levitettä – vaikkapa jälkiruuankin
- ruokailuvälineet (rastipäälliköllä ja seikkailijoilla mukana)
- leikkuualustoja 2/joukkue
- keittiöveitsiä / joukkue: 1 kuorimaveitsi, 1 pieni veitsi, 1 keittiöveitsi.
Lisäksi joukkueilla käytössä omat puukkonsa
- 1 muovikauha/joukkue
- mitat veden ja katkarapujen määrän mittaamiseen
- roskapusseja + ea-laukku
- rastihenkilöille kello, voitte tarvittaessa auttaa kypsennysaikojen seuraamisessa
- tiskausmahdollisuus ja -välineet rastipaikan mukaan joko rastilla tai maalissa
- 1 kompassi/joukkue palkkioksi hyvin suoritetusta tehtävästä
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Rasti IV : Merimerkkiviidakko (20 min.)
Seikkailijat jatkavat kylläisinä matkaansa, mutta yhtäkkiä edessä on tiheästi erilaisia viittoja.
Seikkailijoiden tulee mahdollisimman nopeasti läpäistä rastille rakennettu merimerkkirata
ajautumatta kuitenkaan karille. Joukkueen suorituksesta otetaan aika. Mikäli joukkue kiertää
jonkin viitan väärältä puolelta, eli ajaa karille, tulee joukkueen palata takaisin radan alkuun ja
aloittaa koko rata alusta. Liitteistä löydät esimerkkiradan (liite 5).
Tältä rastilta löytyvät myös kadonneet lapset, seikkailijat löytävät lapset merimerkkiviidakon
suoritettuaan. Kun lapset on löydetty, kotimatka Pinzón saarelle voi alkaa.
Rastipäällikön ohje:
Esimerkkikuva merimerkkiviidakoksi on liitteessä 5.
Rastipaikaksi valitaan sopiva, riittävän iso (vähintään 15 m x 10 m) piha, aukio tai
harvapuinen alue. Rastipäällikkö pystyttää merimerkkiviidakon ja joukkueiden kulkiessa
rataa ottaa aikaa ja valvoo, että merimerkkirata läpäistään oikein. Aina virheen tehtyään
joukkueen pitää aloittaa rata alusta. Rastin suorittamiseen mennyt aika kirjataan ylös.
Kaikkien joukkueiden käytyä rastilla jaetaan pisteet siten, että nopein joukkue saa 4 pistettä,
hitain 1 pisteen ja muut tasaisesti tältä väliltä. Voitte halutessanne muokata pisteytystä niin,
että luvut on nopea laskea yhteen. Maalissa pisteet kirjataan kunkin joukkueen Lokikirjaan.
Kerratkaa tarpeen vaatiessa maalissa myös radan oikea suoritus ja merimerkkien tulkinta.
Tältä rastilta löytyvät myös kadonneet lapset, seikkailijat löytävät lapset merimerkkiviidakon suoritettuaan ja saavat yhden lapsen mukaansa: kadonneet lapset voivat olla nukkeja,
pehmoleluja tai sepelissä mukana olleita johtajia, jotka pukeutuvat tällä rastilla lapsiksi.
Vinkki: Merimerkit löytyvät Reppu-taitokirjan sivulta 119.
Pisteytys:
Nopeimmalle joukkueelle annetaan 4 pistettä, hitaimmalle radan suorittaneelle joukkueelle
1 piste. Muille joukkueille annetaan pisteitä tasaisesti tältä väliltä: esim. jos seikkailussa on
mukana 5 joukkuetta, nopein joukkue saa 4 pistettä, toiseksi nopein 3.3 pistettä,
kolmanneksi nopein 2.5, neljänneksi nopein 1.7 pistettä ja hitain 1 pisteen.
0 p. jos rataa ei läpäistä annetussa ajassa tai joukkue keskeyttää rastin.
Tarvikkeet:
- erilaisia merimerkkejä (joko rimasta valmistettuja oikean värisiä merkkejä tai esim. pahville
maalattuja ja puihin/rimoihin kiinnitettyjä noin metrin mittaisia kuvia)
- ajanottokello
- muistiinpanovälineet
- kompassit rastipäällikölle ja joukkueille (joukkueet saavat kompassit mukaansa
jo edelliseltä rastilta)
- 1 kadonnut lapsi (esim. pehmolelu tai nukke) / joukkue
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Rasti V: Hätämerkki auttaa hädässä (20 min.)
Pinzón saaren lähestyessä hitaasti mutta varmasti, Seikkailijat joutuvat pulaan.
Seuraavalle rastille päästäkseen heidän pitää kiinnittää näköetäisyydellä, seuraavalla rastilla
olevan rastihenkilön huomio hätämerkein. Lisäksi joukkueet kirjoittavat muita
muistamiaan hätämerkkejä Lokikirjoihinsa.
Rastipäällikön ohje:
Sijoittakaa 5. rastin rastikäsky ja 6. rasti näköetäisyydelle, mielellään noin 100-200 m
päähän toisistaan. Jää näköetäisyydelle odottamaan seikkailijoiden saapumista rastille.
Kun havaitset oikein tehdyn hätämerkin, voit lähteä hakemaan seikkailijoita seuraavalle
rastille eli laivakorppuviestille.
Tarkasta myös Lokikirjaan kirjoitetut ehdotukset muista hätämerkeistä ja anna pisteitä
joukkueiden vastauksista. Kirjaa pisteet Lokikirjaan ja käy läpi oikeat vastaukset joko
ennen ensiapurastille siirtymistä tai maalissa.
Rastin voi toteuttaa myös täysin kylmänä niin, että seikkailijat vain kirjoittavat
muistamiaan hätämerkkejä Lokikirjaansa.
Vinkki: Hätämerkit löytyvät Repusta (Opas seikkailijalle ja tarpojalle), s. 156- 157.
Pisteytys:
- 1 p. oikein tehdystä hätämerkistä
- 1 p. jokaisesta Lokikirjaan lisäksi kirjoitetusta oikeasta hätämerkistä, kuitenkin
maksimi
tästäkin tehtävästä 4 p.
Tarvikkeet:
- muistiinpanovälineet
- halutessanne voitte varata rastille myös kangasta ja/tai lippuja, joista seikkailijat
voivat valmistaa hätämerkkejä

Rasti VI: Laivakorppuviesti (20 min.)
Viesti, johon tarvitaan 5 osallistujaa kustakin joukkueesta (tarvittaessa joku joukkueesta tekee tehtävän kahdesti). Viestissä jokainen osallistuja syö vuorollaan laivakorpun
(korppua tai näkkileipää), ja kun suu on niin tyhjä, että pystyy viheltämään, vuoro siirtyy
seuraavalle.
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Rastipäällikön ohje:
Tarkasta, ettei kukaan ole allerginen rastilla syötäville korpuille tai näkkileivälle. Ennen
tehtävän aloittamista varmista myös, että kaikki tehtävää suorittavat osaavat viheltää sen
verran, että kuulet heidän vihellyksensä. Jaa jokaiselle viestiin osallistuvalle oma
korppunsa. Tehtävä ja ajanotto käynnistyy, kun annat merkin.
Rastin suorittamiseen mennyt aika kirjataan ylös. Kaikkien joukkueiden käytyä rastilla
jaetaan pisteet siten, että nopein joukkue saa 4 pistettä, hitain 1 pisteen ja muut
tasaisesti tältä väliltä. Voitte halutessanne muokata pisteytystä niin, että luvut on nopea
laskea yhteen. Maalissa pisteet kirjataan kunkin joukkueen Lokikirjaan.
Pisteytys:
Nopeimmalle joukkueelle annetaan 4 pistettä, hitaimmalle viestin suorittaneelle
joukkueelle 1 piste. Muille joukkueille annetaan pisteitä tasaisesti tältä väliltä: esim. jos
Pinzón saarella on 5 joukkuetta, nopein joukkue saa 4 pistettä, toiseksi nopein 3.3 pistettä,
kolmanneksi nopein 2.5, neljänneksi nopein 1.7 pistettä ja hitain 1 pisteen.
0 p. jos joukkue keskeyttää rastin
Tarvikkeet:
- ajanottoon sopiva kello
- laivakorppuja eli maustamattomia tasakokoisia korppuja tai näkkileipää (5 kpl/joukkue
+ muutama ylimääräinen rikkoutuneiden varalle)
- muistiinpanovälineet

Rasti VII: Kalastaja-Eemeli pulassa (15 min.)
Jatkaessaan matkaansa, seikkailijat törmäävät Kalastaja-Eemeliin, joka on ajanut
matalikolle ja jäänyt pohjaan kiinni miekkakalanpyyntialuksellaan. Vene näyttäisi olevan
kunnossa, mutta Kalastaja-Eemelin otsaan ja vasempaan ranteeseen on tullut verta
vuotavat haavat. Lisäksi Kalastaja-Eemeli on kalpea ja levoton, aivan kuin hän olisi sokissa.
Seikkailijoiden tehtävänä on antaa Kalastaja-Eemelille tilanteenmukaista ensiapua.
Kun seikkailijat ovat selvittäneet rastitehtävän, he saavat neljä pätkää narua seuraavaa rastia
varten.
Rastipäällikön ohje:
Rastihenkilö esittää loukkaantunutta Kalastaja-Eemeliä, jota joukkueet auttavat.
Joukkueiden toiminnasta annetaan pisteitä (enintään 4 pistettä), jotka merkitään
Lokikirjaan. Palkinnoksi rastin suorittamisesta joukkueet saavat 4 solmunarua seuraavaa
rastia varten.
Vinkki: Lisätietoa ensiavusta löydät Repusta (Opas seikkailijalle ja tarpojalle), s. 268–290.
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Pisteytys:
- 1 p. otsassa olevan haavan sitomisesta
- 1 p. ranteessa olevan haavan sitomisesta
- 1 p. Eemelin asettamisesta makuulle
- 1 p. Eemelin suojaamisesta kylmältä / rauhoittaminen keskustelemalla.
Tarvikkeet:
- Kalastaja-Eemelin rekvisiitta
- EA-laukkuja
- 4 solmunarua / seikkailijajoukkue seuraavaa rastia varten

Rasti VIII: Solmujen salat (15 min.)
Seikkailijat ovat vihdoin päässeet Pinzón saaren edustalle ja heidän pelastamansa lapset
odottavat malttamattomina pääsyä koteihinsa. Pinzón saaren asukkaat ovat kuitenkin
estäneet seikkailijoiden pääsyn rantaan, sillä pinzólaiset eivät halua päästää saarelleen ketä
tahansa. Saaren vanha ja viisas päällikkö on keksinyt keinon selvittää, että saarelle pyrkivät
muukalaiset ovat oikeita seikkailijoita. Hän on nimittäin kuullut, että seikkailijat ovat taitavia solmujen tekijöitä. Niinpä päällikkö pyytää heitä tekemään muutamia solmuja.
Seikkailijoiden tehtävänä on tehdä seuraavat solmut:
- lippusolmu
- siansorkka
- paalusolmu
- jalussolmu
Rastipäällikön ohje:
Rastipäällikkö tarkistaa joukkueiden tekemät solmut ja antaa pisteen
jokaisesta oikeasta solmusta. Pisteet, enintään 4 pistettä, merkitään
Lokikirjaan.
Vinkki: Lisätietoa solmuista löydät Repusta (Opas seikkailijalle ja tarpojalle), s. 219–223.
Tarvikkeet:
- ylimääräisiä solmunaruja
- kadonneet lapset
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Rasti IX: Maali
Pelin lopetus:
Selviydyttyään kunniakkaasti Pinzón saaren päällikön pitämästä
solmutestistä, seikkailijat ovat viimeinkin päässeet rantautumaan
saarelle ja palauttaneet kadonneet lapset
koteihinsa. Pinzón saaren asukkaat ovat ikionnellisia ja valtavan
kiitollisia seikkailijoille saatuaan kadonneet lapsensa takaisin.
Maalissa seikkailijat palauttavat Lokikirjat ja löytämänsä kadonneen lapsen pisteiden
laskua varten. Eniten pisteitä ansainnut joukkue palkitaan sepelin lopuksi.
Vinkki: Kevään aikana suoritetut ilmansuunta- ja taitomerkit voi jakaa palkintojenjaossa kaikille
ja muuten lopettaa esim. saunomalla lippukunnan perinteiden mukaisesti. Ensimmäiseksi tulleille voi
lisäksi antaa esim. suklaakultakolikoita.
Rastipäällikön ohje:
Maalissa Lokikirjat tarkistetaan ja joukkueet saavat vielä pisteitä (enintään 4 pistettä)
omista Lokikirjan merkinnöistään sekä rasteista nro 4 ja 6. Lopuksi kaikki Lokikirjaan
merkityt pisteet lasketaan yhteen.
Lokikirjan täyttämisestä / matkatehtävästä kertyy pisteitä seuraavasti:
- 1 p. lokikirjan palautuksesta
- 1 p. kun kaikki tapahtumat/rastien (rasteja 4 ja 6 lukuun ottamatta) suorittamiset
löytyvät tapahtumasivulta
- 1 p. säähän liittyvistä merkinnöistä
- 1 p. erikoiskuvaukset ja piirrokset –sivulta löytyvistä merkinnöistä.
Tarvikkeet:
- Palkinto voittaneelle joukkueelle (esim. suklaakolikoita)
- Ilmansuuntamerkit ja taitomerkit, mikäli ne jaetaan sepelin yhteydessä seikkailijoille

LIITTEET
1) Retkikirje
2) Lähtötehtävä: Matkaveneen valmistusohje
3) Matkatehtävä: Lokikirjan esimerkkisivut (täytetty ja tyhjä lokikirja-aukeama)
4) Merimerkkidomino (Rasti 2)
5) Merimerkkiviidakko (Rasti 4)
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RASTIKÄSKYT
Lähtötehtävä: Matkavene
Merellä on useita päiviä riehunut kova myrsky, mikä on koetellut saaria ja niiden
asukkeja. Valtavat aallot ovat pyyhkäisseet pienen Pinzón saaren yli rikkoen saaren
asukkaiden asumuksia ja vieden mukanaan kolme pientä lasta.
Nyt rajuilma on viimeinkin laantumassa ja saaren asukit ovat päässeet korjailemaan
asumuksiaan, mutta lapset ovat yhä kateissa. Pinzón saaren asukkaat ovat pulassa ja
pyytävät apua seikkailijoilta. Seikkailijoiden tehtävänä on löytää kadonneet lapset ja
viedä heidät takaisin kotisaarelleen.
Läheiseltä Seymourin pikkusaarelta on kuulunut lasten ääntä. Pinzón saaren lapset
ovat siis kunnossa, mutta aallot ovat kuljettaneet heidät kauaksi kotoaan väärälle
saarelle. Lapset eivät osaa uida, joten Seikkailijoiden pitää rakentaa laiva, jolla lapset
voidaan noutaa väärältä Seymourin saarelta.
Rakentakaa annetuista tarvikkeista ohjeiden mukainen vene.

Matkatehtävä: Lokikirja
Pitäkää matkastanne lokikirjaa tekemällä merkintöjä teille annettuun vihkoon
koko sepelin ajan. Kirjatkaa lokikirjaan merkintöjä esim. kulkemastanne
matkasta, rasteista ja tunnelmistanne.

Rasti I: Merikortti
Etsikää ja merkitkää merikorttiin tämä rasti ja Seymourin saari koordinaattien avulla.
- Rasti I 		
N 60°16.75’ E 21°38.25’
- Seymourin saari
N 60°21.25’ E 21°41.17’
Piirtäkää merikorttiin mielestänne paras reitti kulkea 1. rastilta Seymourin saarelle ja
mitatkaa matka harpin avulla.

Rasti II: Oudot karttamerkit
Matka Seymourin saarelle on varsin haastava karikkojen, kapeiden salmien ja
matalikkojen takia, minkä vuoksi merikortti on täynnä erilaisia merkkejä.
Seikkailijoiden onkin tässä kohtaa hyvä kerrata merikarttamerkkejä.
Ratkaiskaa merikarttamerkkidomino eli yhdistäkää oikea merikarttamerkki ja sen
selitys. Aikaa tehtävän ratkaisemiseen on 10 minuuttia.

Rasti III: Galapagossaarien herkkukeitto
Matka Seymourin saarelle on pitkä ja matkaajille tulee kova nälkä. Valmistakaa
Galapagossaarien Herkkukeitto annettujen ohjeiden mukaan.
Galapagossaarien Herkkukeitto (4 hlö)
- 5 dl vettä
- kalaliemikuutio
- 2 perunaa
- 1 pieni sipuli tai ison sipulin puolikas
- 1 porkkana
- ½ paprikaa
- 150g pakastekalaa
- (1 dl katkarapuja)
- suolaa
- (sitruuna)pippuria
- tilliä
Kootkaa ensin trangia ja laittakaa vesi kiehumaan. Ennen ruuanvalmistuksen
aloittamista jokainen joukkueen jäsen käy pesemänsä kätensä. Veden kiehumista
odotellessanne kuorikaa perunat, sipuli ja porkkana ja pilkkokaa ne. Pilkkokaa
perunat suupalan kokoisiksi, jotta ne kypsyvät nopeasti.
Kun vesi kiehuu, murentakaa joukkoon kalaliemikuutio ja sekoittakaa, kunnes se
on liuennut. Lisätkää joukkoon pilkotut perunat, porkkanat ja sipuli ja antakaa
kiehua 10 minuuttia. Rastihenkilöt auttavat pyydettäessä ajan arvioinnissa.
Lisätkää sen jälkeen joukkoon paloitellut kala ja paprika. Maustakaa maun
mukaan. Kypsentäkää vielä 10 min.
Tarkastakaa, että perunat ja porkkanat ovat kypsiä ja että keitto on hyvän
makuista. Lisätkää mausteita maun mukaan. Laittakaa lopuksi joukkoon
katkaravut, jos haluatte ja kuumentakaa enää vain sen verran, että ravut sulavat.
Katkarapuja ei kannata keittää pitkään, ettei niistä tule sitkeitä.
Pyytäkää rastihenkilö maistamaan keittoanne. Sen jälkeen viettäkää
ansaitsemanne ruokahetki ja nauttikaa ruuasta. Hyvää ruokahalua!

Rasti IV: Merimerkkiviidakko
Seikkailijat jatkavat kylläisinä matkaansa, mutta yhtäkkiä edessä on tiheästi
erilaisia viittoja ja poijuja. Nyt on keskityttävä, ettei ajeta karille!
Muodostakaa seikkailijalaiva: menkää jonoon ja ottakaa toisianne kiinni
vyötäisiltä. Kulkekaa sitten rastihenkilön osoittaman merimerkkiviidakon läpi
mahdollisimman nopeasti karille ajamatta. Mikäli kierrätte jonkun merimerkin
väärältä puolelta eli ajaudutte karille, teidän pitää aloittaa alusta koko rata.
Merimerkkiviidakon selvitettyänne saavutte Seymourin saarelle, jossa kadonneet
lapset jo odottavat! Tämän jälkeen kotimatka Pinzón saarelle voi alkaa.
Aikaa tehtävän suorittamiseen on 20 min.

Rasti V: Hätämerkki auttaa hädässä
Pinzón saaren lähestyessä hitaasti mutta varmasti, seikkailijat joutuvat pulaan.
Vastapäisellä saarella on rastihenkilö, joka näkee teidät, muttei kuule. Tehtävänne
on lähettää sellaisia avunpyyntömerkkejä, joilla saatte hänet huomaamaan teidät ja
tulevan teitä hakemaan.
Matkalla seuraavalle rastille kirjoittakaa Lokikirjaanne mitä muita hätämerkkejä
käyttämänne lisäksi muistatte.

Rasti VI: Laivakorppuviesti
Tämä on viesti, jossa testataan perinteisiä pinzólaisia kisataitoja: joukkueen
tehtävänä on syödä kuiva laivakorppu mahdollisimman nopeasti ja viheltää, kun
suu on riittävän tyhjä, minkä jälkeen vuoro siirtyy seuraavalle.
Joukkueen kokonaisaika otetaan muistiin, ja seikkailussa mukana olevien
joukkueiden aikoja verrataan toisiinsa.
Valitkaa joukkueestanne 5 tehtävänsuorittajaa. Jos teitä on vähemmän kuin 5,
valitkaa henkilö(t), joka tekee tehtävän kahdesti. Asettukaa sen jälkeen jonoon
tehtävän suoritusjärjestyksessä, lepovuoron saaneet siirtyvät sivummalle ja
kannustavat joukkuetta.
Vuorossa ensimmäisenä oleva syö 1 kuivan laivakorpun mahdollisimman
nopeasti. Korpunsyöjä viheltää heti kun siihen pystyy ja seuraavana jonossa oleva
saa aloittaa oman korppunsa syömisen. Kun viideskin on saanut korppunsa
syötyä, hänen pitää viheltää ja tehtävä on suoritettu.

Rasti VII: Kalastaja-Eemeli pulassa
Jatkaessanne matkaanne törmäätte Kalastaja-Eemeliin, joka on ajanut matalikolle
ja jäänyt pohjaan kiinni miekkakalanpyyntialuksellaan. Vene näyttäisi olevan
kunnossa, mutta Kalastaja-Eemelin otsaan ja vasempaan ranteeseen on tullut
verta vuotavat haavat. Lisäksi Kalastaja-Eemeli on kalpea ja levoton, aivan kuin
hän olisi sokissa.
Antakaa Kalastaja-Eemelille asianmukaista ensiapua.

Rasti VIII: Solmujen salat
Olette vihdoin päässeet Pinzón saaren edustalle ja pelastamanne lapset
odottavat malttamattomina pääsyä koteihinsa. Pinzón saaren asukkaat ovat
kuitenkin estäneet seikkailijoiden pääsyn rantaan, sillä pinzólaiset eivät halua
päästää saarelleen ketä tahansa. Saaren vanha ja viisas päällikkö on keksinyt
keinon selvittää, että saarelle pyrkivät muukalaiset ovat oikeita seikkailijoita.
Hän on nimittäin kuullut, että seikkailijat ovat taitavia solmujen tekijöitä.
Niinpä päällikkö pyytää teitä tekemään muutamia solmuja.
Tehkää seuraavat solmut:
- Lippusolmu
- Siansorkka
- Paalusolmu
- Jalussolmu

Maali
Selviydyttyänne kunniakkaasti Pinzón saaren päällikön pitämästä solmutestistä,
olette viimeinkin päässeet rantautumaan saarelle ja palauttaneet kadonneet lapset
koteihinsa. Pinzón saaren asukkaat ovat ikionnellisia ja valtavan kiitollisia
Seikkailijoille saatuaan kadonneet lapsensa takaisin.
Palauttakaa Lokikirja ja löytämänne kadonnut lapsi rastipäällikölle.

Merisepeli: Liite 1 / RETKIKIRJE

Lähde seikkailuun etsimään Pinzón-saaren lapsia!
Olemme kuulleet vakavia uutisia kaukaisilta Pinzón-saarilta: hirmuinen
myrsky on koetellut noita paratiisisaaria. Yhä edelleen muutama
saaren lapsonen on kadoksissa. Lippukuntamme pyytääkin kaikkia
seikkailijoitamme lähtemään mukaan auttamaan kadonneiden lasten
etsinnässä.
Pinzón-saaren seikkailu pidetään ______________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(päivämäärä, kellonajat, tapahtuman lähtö- ja paluupaikat)
Seikkailussa seikkailijat jaetaan joukkueisiin, jotka tekevät partiotaitoja vaativia tehtäviä.
Päivän aikana liikutaan ulkona maastossa, kuljettava matka on ______________.
Mukaan tarvitset seuraavat varusteet:
- säänmukaiset, kosteutta kestävät ulkoiluvarusteet, –jalkineet, päähineen ja käsineet
- partiohuivin
- ruokailuvälineet kangaspussiin pakattuina: syvä lautanen, muki, lusikka, veitsi ja haarukka
sekä pieni astiapyyhe
- vesipullon
- tulitikut
- istuinalustan
- puukon
- taskulampun
- muistiinpanovälineet
- rohkeutta ja seikkailumieltä!
Pakkaa varusteet selkäreppuun!
Seikkailun aikana seikkailijat valmistavat itse retkilounaan, mutta mukaan voi myös pakata
hieman omia eväitä, esim. voileipiä tai hedelmiä.
Retken hinta on ________________ ja se maksetaan______________________________
_______________________________________________________________________
Lisätietoja seikkailusta antaa: _________________________________________________
Annan luvan lapselleni __________________________________________ osallistua
Pinzón-saaren seikkailuun.
Allergiat: _______________________________________________________________
Muuta tärkeää johtajien tiedoksi: ______________________________________________
________________________________________________________________________
(huoltajan allekirjoitus ja puhelinnumero, josta tavoitettavissa retken aikana)

Merisepeli: Liite 2a / MATKAVENE

Veneen rakennusohje:
Tehtävänänne on valmistaa vene annetuista tarvikkeista ohjeen mukaan.
Seuraavien sivujen kuvista näette mitat ja valmiin veneen mallin.
1) Sahaa laudasta kaksi kappaletta, yksi kooltaan 22 x 9 cm ja toinen 9 x 5 cm.
Sahaa isomman laudan toisesta päästä kulmat pois veneen keulaksi.
Halutessasi voit hioa kappaleiden sivuja ja kulmia.
2) Poraa pienempään lautakappaleeseen 1,5 cm syvyinen reikä mastoa varten.
3) Naulaa pienempi lauta isompaan kappaleeseen kiinni kajuutaksi niin, että
pienemmässä kappaleessa oleva porattu kolo jää yläpuolelle näkyviin.
4) Sahaa puurimasta 21 cm pituinen masto ja veistä
sen toinen pää teräväksi.
5) Liimaa maston terävään päähän puuhelmi ja
liimaa koko masto pystyyn kajuutassa olevaan
reikään.
6) Leikkaa kankaasta kaksi purjetta, iso ja pieni ja
tee molempien joka kulmaan pieni reikä esim.
saksilla tai tikunpätkällä.
7) Liimaa pienemmän purjeen alaosaan painoksi
9cm pituinen pala grillitikkua.
8) Naulaa veneen keulaan, keskelle sen perää ja
keskelle vasenta laitaa pienet naulat.
9) Liimaa napit/puukolikot kajuutan ikkunoiksi,
3 kappaletta kummallekin puolelle.
10) Sido purjeet narulla kulmista veneeseen: Etupurje kiinni keulaan ja vasempaan sivuun
sekä mastoon. Isopurje kiinni perään ja mastoon alhaalta ja ylhäältä.

Merisepeli: Liite 2b / MATKAVENE

Merisepeli: Liite 2c / MATKAVENE

Merisepeli: Liite 3a / MATKATEHTÄVÄ, esimerkkiaukeama

Merisepeli: Liite 3b / MATKATEHTÄVÄ, vasen sivu

Merisepeli: Liite 3c / MATKATEHTÄVÄ, oikea sivu

Merisepeli: Liite 4a / MERIMERKKIDOMINO (Rasti 2)

Merisepeli: Liite 4b / MERIMERKKIDOMINO (Rasti 2)

Merisepeli: Liite 5 / MERIMERKKIVIIDAKKO (Rasti 4)

Sepelivinkkivihko
Seikkailijajaosto
L-SP

