
SAATTAJAN OHJE  
 

Hienoa, että olet lähtenyt Kompassi2019-kisaan saattajaksi! Tässä 
sinulle vähän ohjeita, jotta sinun ja vartiosi kisapäivä sujuu 
mahdollisimman hyvin.  
 

 
 

 
Ennen kisaa 

Varmistakaa yhdessä vartion kanssa, että teillä on tarvittavat kisavarusteet mukananne. Kerää 
itsellesi mukaan lasten vanhempien yhteystiedot, jotta saat heihin tarvittaessa yhteyden kisan 
aikana. Pidä puhelinta mukana koko kisan ajan.  
 

Kisakeskukseen saavuttaessa 

Aamulla kisakeskukseen saavuttuanne käy ilmoittamassa vartio oheisella 
ilmoittautumislomakkeella. Samalla tarkistetaan seikkailijoiden jäsenkortit esimerkiksi 
puhelimen näytöltä tai tulosteilta. Jäsenkorttien keräämiseen voi pyytää apua oman 
lippukunnan jäsenrekisterinhoitajalta. 
Ilmoittautumispiste löytyy kisakeskuksen edestä.  
 

Kisan avajaiset pidetään lähtöpaikalla kello 8.50 alkaen. Varmista, että vartio löytää oman 
paikkansa avajaisiin. Kisan henkilökunta auttaa tarvittaessa! 
 

Kisan aikana 

Saattaja toimii vartion henkisenä tukena ja partiohengen ylläpitäjänä sekä huolehtii vartion 
turvallisuudesta kilpailun aikana. Vaikka vartio itse voi huolehtia suunnistamisesta, saattaja 
katsoo ja ohjaa tarvittaessa, että vartio pysyy suurinpiirtein oikealla reitillä ja etenee turvallisesti 
ja liikennesääntöjä noudattaen kilpailureitillä. Saattaja pitää huolta, että vartio ei eksy tai kulje 
kielletyille alueille.  
 

Rasteilla saattaja huolehtii, että työkaluja ja keittimiä käytetään turvallisesti. Kilpailutehtävissä 
saattaja saa auttaa tehtäväkäskyn lukemisessa ja jakaa vartion jäsenten kesken tehtäviä. Lisäksi 
saattaja saa huolehtia, ettei tehtäväaika ylity. Tehtävien konkreettiseen tekemiseen saattaja ei 
saa osallistua. Muistathan, että kisat ovat seikkailijoille, ja annat heille mahdollisuuden myös 
epäonnistua. Kisanjärjestäjinä emme halua olla punakynät ojossa jakamassa pistemenetyksiä 
vartioille, joita saattajat auttavat liikaa, vaan luotamme siihen, että te fiksut saattajat pidätte 
huolen siitä, että kisassa kisaavat nimenomaan seikkailijat, eivätkä heidän saattajansa.  
 

Reitin varrella saattajan on hyvä kannustaa ja vauhdittaa vartion menoa niin, että vartio ehtii 
maaliin ennen auringonlaskua. Vaikka kaikissa tehtävissä ei olekaan merkittynä tiukkaan rajattua 
suoritusaikaa, saattajan on hyvä huolehtia, että vartio ei jää pohtimaan mitään tehtävää liian 
pitkäksi aikaa. Hyödyntäkää mahdolliset jonotusajat evästaukoina, ja pitäkää hyvää partiofiilistä 
yllä! Kisaan on ilmoittautunut huikea määrä vartioita, 82. Tämä tarkoittaa, että vaikka me 
järjestelijät pyrimme mahdollisuuksien mukaan jakamaan vartioita eri kulkusuuntiin ja 



järjestämään lisää suorituspaikkoja rasteille, jonotusta todennäköisesti on tiedossa. Tässä teillä 
saattajilla on tärkeä rooli tsemppaajina! 
 

Saattaja huolehtii ensisijaisesti vartion tarvitsemasta ensiavusta. Tarvittaessa apua saa rasteilta 
tai hätänumerosta 112. 
 

 
Maaliintulon jälkeen 

Kun vartio on ilmoittautunut maaliin, sen on mahdollista 

 Nauttia kisamaksuun kuuluva ateria omin ruokailuvälinein 
 Viettää aikaa kisakeskuksessa sisällä (huomatkaa rajatut tilat) ja ulkona 
 Täyttää juomapullot ja käydä vessassa 
 Tarkastella kisan alustavia tuloksia 

Pyrimme laskemaan tuloksia jatkuvasti kisan aikana, ja saamaan pistelaskun valmiiksi sekä 
palkinnot jaettua noin tunnin päästä viimeisen vartion maaliintulosta. Pistelaskun etenemisestä 
tiedotetaan kisakeskuksessa, ja vartio voi päättää kotiinlähdöstä sen mukaan.  
 

 

 

 

 

Kiitos kun mahdollistat kisaelämyksen seikkailijoille! Olet tärkeä!  
 


