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KAIKKI MUKAAN  
JYVÄSKYLÄ la 4.5.2019 

 

Tervetuloa kisaamaan! 

 

Joukkueesi on ilmoittautunut Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n läntisen  alueen sudenpentu- 

ja seikkailijakilpailuun Jyväskylään lauantaina 4.5.  

 

Tämä on kilpailuun liittyvä ennakko-ohje, joka kannattaa lukea huolella sekä ottaa mukaan 

kisoihin. 

 

Kilpailun järjestäjä 

Kilpailun järjestää Mäkipartio ry. Rasteilla toimii partiolaisia useista Jyväskylän alueen ja 

lähialueen lippukunnista. 

 

Kilpailun johtaja  

Aino Torvinen 

p. 040 722 5691 

aino.torvinen@hotmail.com 

Järjestelysihteeri 

Elina Huuskola 

p. 0408360085 

elihuu@gmail.com 

 

Sarjat 

Sudenpennut 7-10 -vuotiaat, pentueessa 4-8 jäsentä 

Seikkailijat 10-12 -vuotiaat, joukkueessa 4-6 jäsentä 

 

Kilpailuun on ilmoittautunut 37 sudenpentupentuetta ja 42 seikkailijajoukkuetta.  

 

Kilpailukeskus 

Kilpailukeskuksena toimii Kypärämäen koulu, jonne kilpailijat myös ilmoittautuvat. 

Sisäänkäynti kouluun tapahtuu koulun sisäpihan puolelta. Kilpailukeskuksen tunnistaa 

partio-banderolleista. 

 

Kilpailukeskus sijaitsee osoitteessa Erämiehenkatu 12, 40630 Jyväskylä. 

 

Saapumisohjeet ja pysäköintiohjeet ovat liitteenä. 

 

Aikataulu lauantaina 4.5. 

7:30 Kilpailukeskus aukeaa ja ilmoittautuminen alkaa 

8:30 Sudenpentujen ilmoittautuminen päättyy ja sudenpentujen järjestäytyminen avajaisiin 

9:00 Sudenpentujen avajaiset ja lähtö (klo 9:10) 

9:10 Seikkailijoiden ilmoittautuminen päättyy ja seikkailijoiden järjestäytyminen avajaisiin 

9:30 Seikkailijoiden avajaiset ja lähtö (klo 9:40) 

n. klo 13 Ensimmäiset joukkueet maalissa 

n. klo 16:30 Viimeinen joukkue on maalissa ja kisa päättyy  

n. klo 17:30 Palkintojen jako 

19:00 Kilpailukeskus sulkeutuu 
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Saapuminen 

Toivomme, että joukkueet käyttävät mahdollisimman 

paljon julkista liikennettä saapuessaan kisapaikalle. 

Jyväskylän Liikenteen paikallisbusseilla 1 ja 2 pääsee 

kätevästi aivan kilpailukeskuksen viereen. 

 

Jos kilpailijoita tuodaan autoilla, lapset jätetään kyydistä ensisijaisesti Keihäsmiehentien 

varteen ja tarvittaessa Erämiehenkadun puolelle. Liikenteen sujuvuuden ja lasten 

turvallisuuden takaamiseksi toivomme, että saattoliikenne tapahtuu oheisen kuvan 

mukaisesti Erämiehenkadulta Keihäsmiehenkadulle suuntautuen. Autoja ei voi pysäköidä 

kyseisille paikoille ja toivomme, että kilpailijoita kuljettavat eivät viivy turhaan koulun  

tuntumassa, jotta kaikki pääsevät sujuvasti paikalle. 

 

 

 

Paikalla on kisojen liikenteenohjaajat opastamassa liikennettä. 

 

Autot voi pysäköidä Killerin pysäköintialueelle (osoitteessa Sykeraitti 3). Matkaa 

kisakeskuksen ja pysäköintialueen välillä on noin 1,5km. Pysäköintialue on merkitty 

liitteenä olevaan karttaan. 

 

Kartta saapumista ja pysäköintiä varten löytyy liitteenä. 
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Toiminta kilpailukeskuksessa 

Kilpailukeskuksena toimii Kypärämäen koulu ja erillisessä 

rakennuksessa sijaitseva koulun liikuntasali. 

Ilmoittautuminen, infopiste, kioski ja ruokailu löytyvät koulurakennuksesta. Koulun 

sisätilat eivät ole kovin suuret, joten kilpailijat voivat oleskella koulun pihassa ja kisan 

jälkeen myös liikuntasalissa. Kilpailun toimisto sijaitsee koulurakennuksessa. 

Kilpailukeskus on auki klo 7.30-19.00. 

 

Kilpailukeskuksessa toimii kioski, josta voi ostaa pikkurahalla pientä syötävää, karkkia ja 

juomia. Kioski on auki klo 7.45-9.10 ja klo 13.00-18.00. Kioskiin käy vain käteinen. 

 

Järjestäjien ohjeita on noudatettava. 

 

Roskat on laitettava roskiin ja muutenkin paikat on pidettävä siistinä. Mikäli havaitsette, 

että jostain puuttuu wc-paperia tai käsipaperia tai roskis on täynnä, mainitkaa asiasta 

järjestäjille. 

 

Kilpailukeskuksella vessat löytyvät koulun pääovilta ja liikuntasalilta. Kilpailun aikana 

joukkueiden käytettävissä on koulun vessat sekä seuraavien rastien yhteydessä olevat 

vessat: sudenpennut lähtörasti ja rasti 5 , seikkailijat rasti 2 ja rasti 5 . Kilpailun jälkeen on 

mahdollista peseytyä liikuntasalin pukuhuonetiloissa. 

 

Kilpailukeskuksessa on pidettävä partiohuivia kaulassa. 

 

Tupakointi on kielletty. 

 

Ilmoittautuminen 

Joukkueet ilmoittautuvat liitteenä olevalla täytetyllä ilmoittautumislomakkeella heti 

kilpailukeskukseen saavuttuaan. Ilmoittautuessa ryhmän saattaja esittää kaikkien 

joukkueen jäsenten vuoden 2019 jäsenkortin tai vastaavan todisteen Suomen Partiolaisten 

jäsenyydestä. Todistukseksi kelpaa vapaamuotoinen, lippukunnanjohtajan allekirjoittama 

ryhmäkohtainen kooste maksetuista jäsenmaksuista.  

 

Mikäli joukkueen kokoonpano on partiotaitokilpailujen sääntöjen vastainen, ryhmä 

kilpailee kilpailun ulkopuolella. 

 

Avajaiset ja lähtö 

Kummallekin sarjalle järjestetään omat avajaiset ja molemmilla sarjoilla on oma 

lähtöaikansa. Sudenpentujen avajaiset ovat klo 9.00 ja lähtö klo 9.10. Seikkailijoiden 

avajaiset alkavat klo 9.30 ja lähtö on klo 9.40. Järjestäytyminen avajaisiin alkaa heti 

ilmoittautumisen päätyttyä (sudenpennut klo 8.30 ja seikkailijat klo 9.10). Ennen avajaisia 

kilpailijat siirtyvät joukkueittain avajaispaikalle noudattaen järjestäjien ohjeita. 

Sudenpentujen avajaisia varten pentueet siirtyvät läheiselle liikuntakentälle järjestäjän 

opastamana. Seikkailijoiden avajaiset ovat koulun pihassa.  
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Maali 

Maali sijaitsee kilpailukeskuksen pihassa, koulun 

sisäpihalla. Yhteisiä päättäjäisiä ei järjestetä. Tulokset julkaistaan kilpailun päätyttyä 

kisakeskuksessa ja sähköisesti piirin sivuilla. Palkintojen jako suoritetaan joukkueiden 

saavuttua maaliin ja tulosten valmistuttua sarjakohtaisesti kolmelle parhaalle joukkueelle.  

 

Huoltajapaketti 

Huoltajapaketin ostaneet voivat noutaa pakettiin kuuluvan materiaalin infosta kummankin 

sarjan lähtöjen jälkeen eli 9.40 alkaen. Paketin lunastaneet saavat tutustua omatoimisesti 

rasteihin häiritsemättä kuitenkaan kilpailijoiden toimintaa. Pakettiin kuuluvan 

päiväkahvin/teen ja pullan voi lunastaa ilmoittautumisen yhteydessä saatavalla kahvilipulla 

kioskista klo 13-15 välisenä aikana. Pakettiin kuuluvan lämpimän aterian voi nauttia koulun 

ruokalassa klo 13-18 välillä. 

 

Vaihtovarusteet ja arvoesineet 

Vaihtovaatteet ja muut ylimääräiset varusteet voi jättää ennen kilpailua säilytykseen 

kilpailukeskuksen infoon. Vaihtovarusteet tulee pakata joukkueen yhteiseen, erilliseen 

reppuun/kassiin ja nimetä joukkueen nimellä sekä numerolla. Arvotavarat voi jättää kisan 

ajaksi säilytykseen infopisteeseen. Infopisteeseen jätettävät arvotavarat tulee laittaa 

nimikoituun, suljettuun pussiin. Joukkueen saavuttua maaliin säilytykseen jätetyt varusteet 

saa infosta. 

 

Vakuutus 

Joukkueet kilpailevat omalla vastuullaan. Kilpailijat on vakuutettu Suomen Partiolaisten 

jäsenmaksuun sisältyvällä tapaturma- ja vastuuvakuutuksella (partiovakuutus). Kaikkien 

kilpailijoiden (myös kilpailun ulkopuolella) tulee olla Suomen Partiolaisten voimassaolevan 

jäsenmaksun maksaneita (vuoden 2019 jäsenmaksu). 

 

Käyttäytyminen 

Kilpailussa on noudatettava rehdin partio- ja kilpailuhengen mukaista käytöstä. Talojen 

lähistöllä liikkuessa noudatetaan kohteliaita ja asiallisia käytöstapoja. 

 

Säännöt ja määräykset 

Kilpailussa noudatetaan voimassaolevia Partiolaisten sudenpentu- ja seikkailijakilpailujen 

sääntöjä. Joukkueiden on tutustuttava etukäteen SP:n Turvallisuusohjeisiin. Toimitsijoiden, 

tehtäväkäskyjen tai kilpailun ohjeiden turvallisuusmääräysten tai -varusteiden laiminlyönti 

suorituksissa johtaa kyseessä olevan tehtäväsuorituksen hylkäämiseen.  

 

Turvallisuusmääräyksiä rikkova tai laiminlyövä joukkue voidaan poistaa kilpailusta. 

Kilpailijat ovat velvollisia itse merkitsemään vastauslomakkeisiin ja suorituksiin 

joukkueensa nimen ja numeron. Saattaja voi tarvittaessa auttaa lukemisessa ja 

kirjoittamisessa. 

 

Jokaisella kilpailijalla on oltava partiohuivi kaulassaan koko kilpailun ajan. 
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Kilpailuvarusteet on kuljetettava lähdöstä maaliin.  

 

Kilpailujoukkue ei saa jakaantua kilpailun aikana. 

 

Rastit on kierrettävä tehtäväkäskyissä ja kartoissa ilmoitetussa järjestyksessä. 

 

Varusteet 

Pakolliset varusteet 

 

Henkilökohtaiset varusteet: 

• partiohuivi 

• ensiside tai vastaava 

• kello, jos on (ei kännykkä) 

• lyijykynä 

• istuinalusta 

• puukko 

• valmiiksi täytetty juomapullo, vähintään 0,5l 

• eväät (ks. kohta eväät) 

• ruokailuvälineet ruokarastia varten 

• vuoden 2019 jäsenkortti (ei metsään) tai tosite SP:n jäsenyydestä 

• vaihtovaatteet ja peseytymisvälineet, jos haluaa (ei metsään) 

• pikkurahaa kioskiin, jos haluaa 

Kaikkiin varusteisiin tulee merkitä omistajan nimi ja lippukunta. 

 

Joukkuekohtaiset varusteet: 

• ensiapupakkaus (1 leveä sideharsorulla, ideaaliside, laastaria, sidetaitoksia, kyypakkaus) 

• karttasuojus (karttamuovi, -laukku tai vastaava) 

• kompassi 

• hiomapaperia 

• vasara 

• suorakulma (tai mittanauha) 

• saha 

• joukkueen jäsenille sopivankokoiset työhanskat 

• leikkuulauta 

• trangia ja polttoneste tai kaasu 

• tulitikut 

• sakset 

• joukkueen kilpailunumero ja hakaneuloja sen kiinnittämiseen (ks. Kilpailunumerot) 

• 2 kpl pieniä joukkueen kilpailunumerolla ja nimellä varustettuja säänkestäviä lappuja 

kiinnitysnaruineen 

• tarvittaessa säilytykseen jätettävä pussi/kassi varusteille kilpailun ajaksi ja 

arvotavarasäilytystä varten suljettava pussi, näissä oltava joukkueen nimi ja numero 
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Joukkue pakkaa ennakko-ohjeen mukaiset tarvikkeet 

mukaansa. Joukkue ja saattaja kantavat mukanaan kaikki 

tarvitsemansa varusteet koko kilpailun ajan. Kaikkiin 

varusteisiin tulee merkitä omistajan nimi ja lippukunta. 

 

Saattajan omat varusteet: 

• Kunnon reppu 

• Istuinalusta tai makuualusta 

• Juomavettä, myös varalla sudenpentuja varten 

• Omat eväät 

• Lyijykynä 

• Ensiapuvälineet 

• Toimiva päällä oleva kännykkä, jonka numero on merkitty ilmoittautumislomakkeeseen 

• Tiedot joukkueen ruoka-aineallergioista 

• Osallistujien huoltajien yhteystiedot 

 

Valokuvaaminen ja puhelimen käyttö 

Joukkueille ja saattajille muistutetaan, että kaikenlaisten matkapuhelimien, 

radiopuhelimien ja muiden vastaavien matkaviestimien hallussapito ja käyttö 

partiotaitokilpailussa on kielletty. Kilpailun lähtölaukauksen jälkeen kilpailijoilla havaitut 

matkapuhelimet ja vastaavat sähköiset viestimet johtavat automaattisesti ryhmän 

sulkemiseen kilpailun ulkopuolelle sekä puhelimen takavarikointiin loppukilpailun ajaksi. 

 

Saattajalla saa olla puhelin mukana hätätilanteita ja kilpailun valokuvaamista varten. 

Saattajan puhelin on mukana omalla vastuulla. Kisatunnelmia saa jakaa kilpailun aikana 

sosiaalisessa mediassa hashtageilla #kaikkimukaan2019 ja #järvisuomenpartiolaiset. 

Sosiaalisessa mediassa ei saa kuitenkaan julkaista mitään tehtävien sisältöön tai 

tehtäväsuorituksiin liittyvää ennen palkintojen jakoa lauantaina 4.5. klo 17.30. Ohjeen 

noudattamatta jättäminen voi johtaa joukkueen hylkäämiseen kilpailusta. Päätöksen tekee 

tuomarineuvosto. 

 

Kilpailunumerot 

Jokaisessa joukkueessa yksi kilpailija kantaa kilpailun ajan ryhmän mukanaan tuomaa 

numerolappua vaatteissaan siten, että numero on selvästi näkyvillä edestä katsottuna. 

Lapun koko on vähintään A5 ja numeroiden korkeus vähintään 10 cm.  

 

Kilpailunumerot löytyvät ennakko-ohjeen liitteestä. 

 

Juomavesi, ruokahuolto ja eväät 

On tärkeää, että jokaisella on mukana tarpeeksi omia eväitä, kuten leipiä ja hedelmiä, jotta 

jaksetaan kilpailla koko päivän. Eväitä kannattaa nauttia tasaisesti pitkin päivää. 

 

Järjestäjä tarjoaa kilpailijoille mahdollisuuden täydentää juomavesivarastoaan 

kilpailukeskuksessa sekä kaikilla rasteilla. Juomapullot on hyvä täyttää kuitenkin jo kotona 

päivän sujuvoittamiseksi. 
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Eväitä voi pysähtyä syömään maastossa sopiviin 

paikkoihin. Myös mahdolliset jonotusajat kannattaa 

hyödyntää eväiden syömiseen. Joukkueen tulee muistaa 

siivota omat jälkensä liikkuessaan maastossa.  

 

Kilpailun osanottomaksuun sisältyy lämmin ateria kilpailijoille ja saattajille, joka tarjotaan 

kilpailun jälkeen maalissa. Ruokailu tapahtuu kisakeskuksen ruokalan astiastolla.  Omia 

ruokailuvälineitä joukkue tarvitsee ruokarastin yhteydessä. 

 

Kilpailumaasto ja kartat 

Kilpailu käydään taajama-alueella. Kilpailuradan pituus on noin 5 km. Karttana käytetään 

suunnistuskarttaa. Kilpailun aikana liikutaan pururatoja, polkuja, kevyenliikenteenväyliä ja 

autoteitä pitkin. Tiet ylitetään suojateitä hyödyntäen. Maastossa ei varsinaisesti 

suunnisteta.  

 

Rastit 

Tehtävärastit on merkitty maastoon oranssi-valkoisin rastilipuin sekä niihin kiinnitetyillä 

rastin numeroilla. 

 

Tehtävärasteille saavuttaessa joukkueen tulee ilmoittautua tekemällä partiotervehdys ja 

sanomalla selvästi joukkueen nimi ja numero. Esimerkiksi: "Punapäänarskut numero 15, 

vahvuus 1+5, ilmoittautuu rastille 7." 

 

Ennen rastilta poistumista joukkue ilmoittautuu rastimiehelle. Joillain rasteilla 

poistuminen poikkeaa tästä ja tällöin noudatetaan rastikäskyn tai rastimiehen antamien 

ohjeiden mukaan. 

 

Muutokset tehtäväluetteloon 

Tehtävä Pysytkö pystyssä? on poistettu. Siten kategorian Vammaisurheilu ja yhteistoiminta 

pistemäärä on sudenpennuilla 3 ja seikkailijoilla 4. Kategoriassa Arjen taidot ja turvallisuus 

pistemäärä kasvaa, ja on sudenpennuilla ja seikkailijoilla 14. Kategoriassa Luova ajattelu ja 

ongelmanratkaisu pistemäärä kasvaa, ja on sudenpennuilla 4 ja seikkailijoilla 7. 

Kategoriassa Yhteiskunta ja erilaiset ihmiset pistemäärä kasvaa, ja on sudenpennuilla 11 ja 

seikkailijoilla 16. Koko kisan yhteispistemäärä pysyy samana. 

 

Päivitetty tehtäväluettelo löytyy alta. 
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Saattajan toiminta  
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Saattaja kulkee joukkueen mukana koko kilpailupäivän ajan 

ja huolehtii kisaryhmänsä turvallisuudesta sekä pitää 

omalta osansa huolen siitä, että kilpailupäivä on sujuva ja 

mukava kaikille eikä esimerkiksi aikataulut veny turhan 

takia. 

 

Saattaja ei saa osallistua tehtävien suorittamiseen, ellei sitä erikseen mainita. Tarkoitus on, 

että joukkueet tekevät itse sen, mitä osaavat. Jokainen sudenpentu ja seikkailija tuo oman 

panoksensa ryhmän suorituksen onnistumiseksi. Pääsääntöisesti saattaja odottaa hänelle 

erikseen merkityllä alueella joukkueen suorittaessa tehtävää. 

 

Saattaja voi auttaa joukkuetta tehtäväkäskyn lukemisessa ja vastausten kirjoittamisessa, 

mutta hän ei saa neuvoa itse suorituksessa. Tehtäväkäskyssä kannattaa huomioida 

seuraavanlaisesti muotoillut tekstit ja kertoa ne joukkueelle ennakolta: 

• Aikaa tehtävän suorittamiseen on 10 minuuttia= Ylimenevästä ajasta sakotetaan tai 

rastihenkilö keskeyttää suorituksen ajan täytyttyä. Tällöin kerrotaan myös, milloin aika 

alkaa ja milloin se päättyy. 

• Aikaa tehtävän suorittamiseen on varattu 10 minuuttia= Kisan aikataulusta rastille on 

varattu tämän verran aikaa / joukkue, mutta yli menevästä ajasta ei saa miinuspisteitä 

tehtävään. Pidä huoli, ettei joukkueesi jää pahasti jälkeen aikataulusta. 

 

Kisapäivän aikana saattaa tulla eteen hetkiä, jolloin joudutaan hieman odottelemaan. Näitä 

hetkiä varten saattajalla on hyvä olla muutamia leikkejä takataskussa. Leikkien on hyvä olla 

sellaisia, joissa pysytään yhdessä paikassa (esim. laululeikit, Mitä tiedät ystävästäni -leikki, 

sähkötykset ja taputusleikit). Mahdollinen odotteluaika kannattaa hyödyntää myös eväiden 

syömiseen. 

 

Kiellot, määräykset ja rajoitukset 

Tulenteko ja puiden tai polttopuiden kerääminen on kielletty koko kilpailun ajan, ellei 

järjestäjä toisin määrää. Talojen pihojen läpi kulkeminen on kielletty. 

 

Joukkue huolehtii omista roskistaan koko kilpailun ajan. Kätevyystehtävien yhteydessä 

järjestäjille voi jättää tehtävän tekemisessä syntyneet roskat roskapussissa.  

 

Joukkueen mukanaan tuomat roskat (mm. eväiden pakkaukset ja ongelmajätteet, kuten 

paristot) ryhmä kuljettaa itse mukanaan pois kilpailumaastosta ja huolehtii niiden 

asianmukaisesta loppusijoituksesta. 

 

Eksyminen ja keskeyttäminen 

Mikäli ryhmä eksyy, muistakaa pysyä rauhallisina! 

Jos huomaatte olevanne eksyksissä, pysähtykää selvittämään sijaintianne. 

 

Selvittäkää ensin, missä paikassa tiesitte viimeisen kerran sijaintinne tarkasti. Selvittäkää 

tämän jälkeen kuljettu reitti ja paikantakaa näkyvien maaston kohtien perusteella 

sijaintinne. 
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Tehtävärastien väliin jättäminen tulkitaan kilpailun 

keskeyttämiseksi. Jos joukkue päättää keskeyttää 

suorituksensa, sen tulee ilmoittautua lähimmällä rastilla, 

jotta järjestäjät saavat  

tiedon keskeytyksestä. Tämän jälkeen joukkue siirtyy itse kilpailukeskukseen, jossa sen 

tulee ilmoittautua uudelleen. 

 

Loukkaantumistilanteissa kilpailun järjestäjä kuljettaa ensisijaisesti vain loukkaantuneen 

ryhmän jäsenen kilpailukeskukseen tai tarvittaessa jatkohoitoon. Mikäli joku joukkueen 

jäsenistä joutuu jättämään kilpailun kesken sairastumisen tai loukkaantumisen takia, se ei 

automaattisesti sulje koko ryhmää kilpailun ulkopuolelle. Päätöksen tällaisissa tapauksissa 

tekee tuomarineuvosto (kilpailun johtaja ja sihteeri). 

 

Lääkintähuolto 

Kilpailujoukkueet ovat varustautuneet pieniä tapaturmia varten omilla ensiapuvälineillä. 

Vakavammissa tapauksissa ryhmän tulee ottaa yhteys lähimpään rastiin ja sen 

henkilökuntaan. Jokaisella rastilla on varusteet pieniin ensiaputoimenpiteisiin. 

 

Saattaja vastaa joukkueen turvallisuudesta koko kilpailun ajan. Mikäli kilpailun aikana 

sattuu jokin haaveri, ota yhteys lähimmän rastin rastihenkilökuntaan. Tarvittaessa hälytä 

apua suoraan hätänumerosta 112. 

 

Oikeat vastaukset ja tulokset 

Tehtävien oikeat vastaukset ovat nähtävissä maalissa. Kilpailun tulostaulu sijaitsee 

kilpailukeskuksessa. Kilpailun lopulliset tulokset julkaistaan sivuilla 

https://jarvisuomi.partio.fi/nyt/susekisat2019/jyvaskyla/ viimeistään maanantaina 13.5. 

 

Löytötavarat 

Kilpailun aikana kadonneita tavaroita voi kysellä kilpailun infosta. Kaikkiin tarvikkeisiin 

tulee kirjoittaa omistajan nimi ja lippukunta, jolloin tavarat palautuvat omistajalleen. 

Kisojen jälkeen löytötavarat toimitetaan piiritoimistoon. 

 

Liitteet 

Ilmoittautumislomake 

Kilpailunumerot 

Kartta saapumista ja pysäköintiä varten 
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