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10.9.2018 
Lounais-Suomen Partiopiirin kilpailujaosto, 
piirihallitus hyväksynyt ohjeet 4.4.2018. 
 
 

SEIKKAILIJAKILPAILUJEN 
JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT 
OHJEET  
Johdanto 
Nämä ohjeet sisältävät ohjeita Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n (L-SP) 
seikkailijakilpailujen järjestämisestä. 
 
Näiden ohjeiden ohella tulee L-SP:n seikkailijakilpailuissa noudattaa Lounais-
Suomen Partiopiirin partiotaitokilpailujen sääntöjä sikäli, kun ne eivät ole 
ristiriidassa näiden ohjeiden kanssa. 
 
Seikkailijakilpailut järjestetään L-SP:n partiotaitojen Kevätmestaruuskilpailujen 
yhteydessä. Jos näitä kilpailuja ei järjestetä Suomen Partiolaiset – Finlands 
Scouter ry:n (SP) mestaruuskilpailujen järjestämisvuoron takia, piirin 
seikkailijakilpailut voidaan järjestää erikseen. 
 

Määritelmä  
Seikkailijakilpailuilla ymmärretään ikäkauden partio-ohjelmaan perustuvia, 
maastossa tapahtuvia kilpailuja, joiden tulee tukea vartion yhteishengen 
kehitystä. Kilpailuissa on vallittava rehti partiohenki. 
 

Vartion kokoonpano 
Kilpailuvartiossa on 4-6 seikkailijaa iältään 10-13 vuotta. Kilpailuvartion 
jäsenten iät lasketaan kilpailuvuoden kuluessa täytetyin vuosin, eli ikä on 
suoraan kilpailuvuosi miinus syntymävuosi. Vartion jäsenten katsotaan kuuluvan 
siihen lippukuntaan ja piiriin, johon heidät on SP:n ylläpitämässä 
jäsenrekisterissä merkitty. 
 
Lisäksi mukana on vähintään 15-vuotias saattaja, joka kulkee vartion mukana 
koko kilpailun läpi. 
 

Osanotto -oikeus 
Kunkin kilpailijan SP:n jäsenmaksun tulee olla voimassa. Saattajan tiedot 
annetaan Kuksaan ilmoittautumisen yhteydessä. Saattajan ei tarvitse olla 
partiolainen. 
 

Kilpailun luonne ja kesto 
Seikkailijakilpailu on luonteeltaan päiväretki. 
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Tehtävät 
Tehtävien suunnittelussa tulee ottaa huomioon seikkailijoiden partio-ohjelman 
toteutuminen. Tehtävien tulee tukea seikkailijoiden ilmansuuntien suorittamista 
ja edustaa tasapuolisesti kaikkia neljää kasvatustavoitetta vastaten tasoltaan ja 
sisällöltään seikkailijoiden aktiviteetteja.  Yksilösuoritukset eivät ole 
suositeltavia, seikkailijaa ei siis voi laittaa yksin vastuuseen vartion pisteiden 
saannista. 

 
Tehtävien luonne ja vaikeustaso 
Kilpailut sisältävät partiotaitoja ja -tietoja vaativia, turvallisia tehtäviä. Tehtävien 
tulee olla partion kasvatustavoitteiden ja partiomenetelmän mukaisia sekä 
kehittää fyysistä ja henkistä kestävyyttä ja vartion yhteishenkeä. Vaikeustasoa 
tulee olla myös vanhimmille muistaen kuitenkin, etteivät kaikki tehtävät perustu 
iän tuomien taitojen mittaamiseen. 

 
Tehtäväluettelo 
Tehtäväluettelon tulee noudattaa seuraavia lukuarvoja: 

 Maksimipisteet 60 p 
 Tehtäväryhmien määrä 5-10 
 Tehtävien määrä 10-15 
 Tehtävän maksimipisteet enintään 6 p 
 Yllätystehtävien osuus yhteensä enintään 16 p 

 
Tehtävien ilmoittaminen ja suoritusolosuhteet 
Tehtävät annetaan kirjallisilla tehtäväkäskyillä, jotka ovat rakenteeltaan 
samanmuotoisia. Niissä tulee mainita Lounais-Suomen Partiopiirin 
partiotaitokilpailujen sääntöjen 14§ mukaisten asioiden lisäksi saattajan toimia 
koskevat rajoitukset. 

 
Tehtävien arvostelu 
Tehtävästä voi saada pisteitä arvosteluperusteiden mukaan nollasta 
maksimipisteisiin. Arvostelussa tulee välttää interpolointia.  
 
Pakolliset varusteet 
Vartiolla tulee olla mukanaan ainakin seuraavat pakolliset varusteet. Nämä 
varusteet on mainittava ennakko-ohjeessa. 
 
Henkilökohtaiset varusteet:  

 puukko 
 ensiside tai vastaava 
 tulitikut 
 kynä 
 eväät kilpailun ajaksi 
 partiohuivi 

 
Vartiokohtaiset varusteet:  

 ensiapupakkaus (1 leveä sideharsorulla, ideal-side, laastaria sekä 
sidetaitoksia) 

 kompassi 
 saha 
 kello 
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Kilpailureitti 
Kilpailureitti koostuu vaellus- ja tehtäviin sisältyvistä taipaleista. 
Reitin pituus on 4-7 kilometriä helppoa suunnistusta polkuja rastilta toiselle. 
Suorin reitti rastilta toiselle voi kulkea ilman polkuja ja vaikeissa paikoissa voi 
olla viitoitusta. Suunnistustehtävät ovat korkeintaan tukireittitasoa. Jos rastilta 
poistuminen on selkeästi rastiympyrästä poikkeavassa kohdassa, on se 
merkittävä poistumispisteessä sijaitsevaan mallikarttaan.  
Vartiot eivät saa jakaantua. 

 
Ennakko-ohje 
Ennakko-ohjeen tulee sisältää Lounais-Suomen Partiopiirin 
partiotaitokilpailujen sääntöjen 21§ mukaisten asioiden lisäksi maininta 
noudatettavasta seikkailijakilpailujen ohjeesta (tämä ohje) sekä erillinen 
saattajaohje. 

 
Kilpailuohje 
Kilpailupaikalla annettava ohje voi sisältää Lounais-Suomen Partiopiirin 
partiotaitokilpailujen sääntöjen 22§ mukaisten asioiden lisäksi erillisen ohjeen 
saattajan roolista rastikohtaisesti. 

 
Saattajan rooli 
Saattaja toimii vartion henkisenä tukena ja partiohengen ylläpitäjänä sekä 
huolehtii vartion turvallisuudesta kilpailun aikana. 
 
Oikeudet ja velvollisuudet 

 Saattaja saa auttaa tehtäväkäskyn lukemisessa 
 Saattaja saa jakaa vartion sisäiset tehtävät, ellei tehtäväkäskyssä 

toisin sanota 
 Saattajan velvollisuus on huolehtia työkalujen ja keittimen 

turvallisesta käytöstä 
 Saattajan velvollisuus on huolehtia vartion turvallisesta etenemisestä 

vaellusreitillä 
o Liikennesääntöjen noudattaminen 
o Kiellettyjen alueiden välttäminen 
o Vaellusreitiltä eksymisen estäminen  

 Saattaja saa huolehtia, ettei tehtäväaika ylity 
 Saattaja ei saa osallistua tehtävien konkreettiseen tekemiseen, ellei 

tehtäväkäskyssä toisin sanota 

 
Rastikohtainen saattajan ohje 
Kilpailupaikalla on hyvä antaa saattajalle kirjallinen ohje, joka selventää 
saattajan roolin kunkin tehtävän osalta. Ohjeessa voi selventää esimerkiksi 

 saattajan suorituksenaikainen odotuspaikka 
 saattajan tehtävät, kuten poranterän kiinnittäminen ja irrottaminen 

tai kuumaliimaus 
 saako saattaja koskea tehtävämateriaaleihin tai työvälineisiin 
 saattajan mahdollinen rooli ensiaputehtävässä tms. 


