51.ERÄVAELLUKSEN SM
KILPAILU
MALLITEHTÄVÄT
2-5.9.2021

51. SM-ERÄVAELLUS
Tehtäväalue:
Erätaidot ja tiedot

Päivä 3.9.2021

Avoin
sarja
Tehtävä nro: A1
Maksimipisteet 6
Ohjeellinen aika 20 min

Muut
sarjat
B1
6
20 min

Partio
nro

NARUPÄITSET HEVOSELLE

Tehtävä: Partion tulee valmistaa annetusta narusta kuvan mukaiset hevoselle
sopivat narupäitset. Päitset voi tehdä lähtöpaikalla tai matkalla. Päitsien tulee olla
valmiina perjantaina yörastille saavuttaessa. Lähtöpaikalla valmiiksi tehdyistä
päitsistä saa kaksi lisäpistettä. Partio ottaa myös valmiit päitset mukaansa.
Arvostelu: Lopullinen arvostelu suoritetaan, kun päitset luovutetaan. Hevosen
päähän sopivat, viimeistely, narun käyttö, lähtöpaikalla tehty +2p.

Arvostelu:
1. päitset sopivat, hevosen päähän
2. partio tekee päitset lähtöpaikalla
3. päitset tehty narua katkaisematta
4. narun päät poltettu tai muuten päätelty

2p
2p
1p
1p
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51. SM-ERÄVAELLUS
Tehtäväalue:
Suunnistus

Päivä 2.9.2021

Avoin
sarja
Tehtävä nro: A2
Maksimipisteet 6
Ohjeellinen aika

Muut
sarjat
B2
6

Partio
nro

TEHTÄVÄN NIMI

Tehtävä: Arvioikaa torstain suunnistusradalle aikataulu. Arvioikaa kullekin
pakolliselle rastille saapumisaika. Aika-arviosta saa pisteen kultakin rastila, jos
rastille saapumisaika on max 10 minuuttia enemmän tai vähemmän kuin on arvioitu.
Mahdolliset jonotusajat korjataan lopullisiin tuloksiin. Täyttäkää kaksi arvio
lomaketta ja palauttakaa toinen lomake ennen lähtöä toimitsijalle. Tuloajat kirjataan
jokaisella rastilla rastipöytäkirjoihin.
Arvostelu:
●

jos partio saapuu aikaisintaan 10 minuuttia ennen arvioitua aikaa TAI partio saapuu viimeistään 10
minuuttia arvioidun ajan jälkeen, 1 p / rasti

●

jos partio on joutunut jonottamaan tehtävärastille, lisätään jonotusaika arvioituihin aikoihin.
Jonotusaika lisätään aika-arvioon siltä rastilta, jossa jonotus on tapahtunut, sekä kaikille rasteille
kyseisen rastin jälkeen.

Rasti nro

Arvitoitu tuloaika

Jonotus

Pisteet

To 1
To2
To3
To 4
To 5
Yörasti
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51. SM-ERÄVAELLUS

Päivä 2.9.2021

Tehtäväalue:
Erävaellus tiedot ja taidot

Avoin
sarja
Tehtävä nro: A3
Maksimipisteet 8
Ohjeellinen aika 60 min

Muut
sarjat
B3
8
60 min

Partio
nro

PUHDETÖITÄ AUTIOTUVALLA

Tehtävä: Olette huomanneet, että autiotuvalta puuttuu keittiövarusteista
pannulappu. Otatte vaellukselle mukaan villalankaa, jotta voitte puhdetöinä virkata
pannulapun. Olette kuitenkin unohtaneet ottaa virkkuukoukun mukaan. Partion
tehtävä on valmistaa annetuista tarvikkeista tarkoitukseen sopiva virkkuukoukku ja
virkata vähintään 15 cm halkaisijaltaan oleva pyöreä tai 15 x 15 cm neliskulmainen
pannulappu. Pannulapussa tulee olla myös virkattu ripustuslenkki. Palauttakaa
pannulappu ja virkkuukoukku partion numerolla merkittynä lauantain yörastille.
Arvostelu:
Virkkuukoukku:
1. koukun pinta hiottu sileäksi
2. hahlon syvyys (lanka pysyy virkatessa)
3. kärki pyöristetty asianmukaisesti
4. hahlo ja reunat hiottu pyöreiksi (lanka ei takerru hahloon)
Pannulappu:
5. säännöllisen muotoinen
6. täyttää mitat, pyöreän 15 cm tai neliskulmainen 15 x 15 cm
7. ripustuslenkki
8. koristeltu

1p
1p
1p
1p
1p
1p
1p
1p
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51. SM-ERÄVAELLUS

Päivä 2.9.2021

Tehtäväalue:
Suunnistus

Avoin
sarja
Tehtävä nro: A4
Maksimipisteet 10
Ohjeellinen aika 8 h

Muut
sarjat

Partio
nro

VAELTAMINEN JA MÄÄRÄAIKA TORSTAINA 2.9.
Materiaali: Tehtäväkäskyt 3 kpl, päivän vaelluskartat 2 kpl, kilpailukortti 1 kpl ja
matkatehtävän materiaalit.
Partion tulee vaeltaa pakollisten rastien 1-5 kautta yöpymispaikalle, jossa
tavoiteaika on klo 20.
Rasteilla oleviin tehtäviin on syytä varata aikaa vähintään 28 minuuttia.
Rastit ovat avoinna tehtävän suoritusta varten rastinmääritteissä mainitun ajan.
Tehtäväaika tarkoittaa aikataululaskennassa käytettyä aikaa.
Rast
i
nro
L
1
2
3
4

Rasti
avautu
u
12:00
12:30
13:30
14:00
16:00

Rasti
sulkeutu
u
13:00
13:30
14:30
15:00
18:00

5
YÖ

18:00

21:00

Ohjeelline
n
aika
20 min
6 min
6 min
8 min
8 min
ei
tehtävää

Partio saa lisäpisteitä käynnistään vapaaehtoisilla rasteilla 61-65
ja 67. Näillä rasteilla saa käydä haluamassaan järjestyksessä ilman
varusteita, mutta partion on oltava koossa. Leimauksen tulee tapahtua
rastinumeron mukaiseen vapaaehtoisten rastien ruutuun.
MAKSIMIPISTEET: 10 p
ARVOSTELU:
Määräajassa pakollisten rastien kautta suoritettu vaellus antaa 4 p.
Kukin oikeassa ruudussa oleva vapaaehtoisten rastien leima antaa yhden (1) pisteen.
Määräajan ylitys vähentää pistekertymästä yhden pisteen kutakin alkavaa 15
minuuttia kohti.
Partio, joka ei saavu yöpymispaikalle klo 23.00 mennessä katsotaan keskeyttäneeksi.
Kaikkiin määräaikoihin lisätään partion mahdollinen kilpailukorttiin merkitty
jonotusaika.
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51. SM-ERÄVAELLUS

Päivä 2.9.2021

Avoin
sarja

Tehtävä nro:
Maksimipisteet
Ohjeellinen aika

Tehtäväalue:
Suunnistus

Muut
sarjat
B4
10
8h

Partio
nro

VAELTAMINEN JA MÄÄRÄAIKA TORSTAINA 2.9.
Materiaali: Tehtäväkäskyt 3 kpl, päivän vaelluskartat 2 kpl, kilpailukortti 1 kpl ja
matkatehtävän materiaalit.
Partion tulee vaeltaa pakollisten rastien 1-5 kautta yöpymispaikalle, jossa
tavoiteaika on klo 20.
Rasteilla oleviin tehtäviin on syytä varata aikaa vähintään 28 minuuttia.
Rastit ovat avoinna tehtävän suoritusta varten rastinmääritteissä mainitun ajan.
Tehtäväaika tarkoittaa aikataululaskennassa käytettyä aikaa.
Rast
i
nro
L
1
2
3
4
5
YÖ

Rasti
avautu
u
12:00
12:30
13:30
14:00
16:00
18:00

Rasti
sulkeutu
u
13:00
13:30
14:30
15:00
18:00
21:00

Ohjeellinen
aika
20 min
6 min
6 min
8 min
8 min
ei tehtävää

Partio saa lisäpisteitä käynnistään vapaaehtoisilla rasteilla 61-63 ja 65. Näillä rasteilla
saa käydä haluamassaan järjestyksessä ilman varusteita, mutta partion on oltava
koossa. Leimauksen tulee tapahtua rastinumeron mukaiseen vapaaehtoisten rastien
ruutuun.
MAKSIMIPISTEET: 10 p
ARVOSTELU:
Määräajassa pakollisten rastien kautta suoritettu vaellus antaa 6 p.
Kukin oikeassa ruudussa oleva vapaaehtoisten rastien leima antaa yhden (1) pisteen.
Määräajan ylitys vähentää pistekertymästä yhden pisteen kutakin alkavaa 15
minuuttia kohti.
Partio, joka ei saavu yöpymispaikalle klo 23.00 mennessä katsotaan keskeyttäneeksi.
Kaikkiin määräaikoihin lisätään partion mahdollinen kilpailukorttiin merkitty
jonotusaika.
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51. SM-ERÄVAELLUS
Tehtäväalue:
Erävaellus tiedot ja taidot

Päivä 2.9.2021

Avoin
sarja

Tehtävä nro: A5

Muut
sarjat

Partio
nro

B5

Maksimipisteet 3

3

Ohjeellinen aika 10 min

10 min

ETÄISYYDEN ARVIOINTI
Tehtävä: Edessänne on osa lakkautetun Pori-Haapamäen rataa. Radalla näkyy
merkki molemmissa suunnissa. Arvioikaa merkkien välinen suora etäisyys ja radan
säde. Arvioikaa myös, paljonko matka radan kaarta pitkin on pidempi kuin pisteiden
välinen suora etäisyys. Oikeat vastaukset perustuvat kartassa esitettyihin
koordinaatteihin. Arviointi tulee suorittaa merkityltä alueelta käsin.
Säde ja matka kaarella on mitattu radan keskeltä.
1. Suora etäisyys, vastaus metrin tarkkuudella
379 m. Hyväksytty vastaus 369-389m 1p.
1. Paljonko pisteiden väli on pidempi radan kaarta pitkin, kuin pisteiden välinen
etäisyys. Vastaus metrin tarkkuudella 3m. Hyväksytty vastaus 0 - 6m.
2. Radan säde, vastaus sadan metrin tarkkuudella
954m. Hyväksytty vastaus 800 - 1100m
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51. SM-ERÄVAELLUS
Tehtäväalue:
Luonnontuntemus

Päivä 2.9.2021

Avoin
sarja
Tehtävä nro: A6
Maksimipisteet 10
Ohjeellinen aika 6 min

Muut
sarjat
B6
10
6 min

Partio
nro

Vastaukset
Ääninäytteet
Ääninäyte
1. Kuikka

Äänite

Kesto
0:42

2. Korppi

0:17

3. Laulujoutsen

0:25

4. Kuukkeli

0:47

5. Riekko

0:28

6. Peippo

0:36

7. Satakieli

0:34

8. Teeri

0:57

9. Pajulintu

0:29

10. Hömötianen

0:29
yhteensä 5:44
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51. SM-ERÄVAELLUS

Päivä 2.9.2021

Tehtäväalue:
Erävaellus tiedot ja taidot

Avoin
sarja
Tehtävä nro: A7
Maksimipisteet 8
Ohjeellinen aika 8 min

Muut
sarjat
B7
8
8 min

Partio
nro

KUIVATUT RUOKA-AINEET

Tehtävä: Tunnistakaa pusseissa olevat kuivatut ruoka-aineet. 1p / oikea vastaus:
1. Mansikka
2. Omena
3. Suppilovahvero
4. Ohrasuurimo
5. Peruna
6. Paseerattu tomaatti
7. Paprika
8. Purjo
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51. SM-ERÄVAELLUS
Tehtäväalue:
Luonnontuntemus

Päivä 2.9.2021

Avoin
sarja
Tehtävä nro: A8
Maksimipisteet 8
Ohjeellinen aika 8 min

Muut
sarjat
B8
8
8 min

Partio
nro

TEHTÄVÄN NIMI
Tehtävä: Tunnista kuvissa esiintyvät kalat. 1p/oikea vastaus.
1. Kiiski
2. Kilohaili
3. Kivennuoliainen
4. Kolmipiikki
5. Kuore
6. Muikku
7. Mutu
8. Seipi
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51. SM-ERÄVAELLUS
Tehtäväalue:
Taidot ja tiedot

Päivä 2.9.2021

Avoin
sarja
Tehtävä nro: A9
Maksimipisteet 2
Ohjeellinen aika 8 h

Muut
sarjat
B9
2
8h

Partio
nro

YÖPYMINEN TO - PE
Tehtävä: Partio yöpyy majoittuessaan osoitetulla yöpymisalueella. Partion
numerokyltti jätetään leiriytymispaikkaan. Nuotiotulia ei saa tehdä omaan leiriin,
vaan alueella on käytettävissä yhteisiä nuotiopaikkoja varusteiden kuivattelua
varten. Yöpymiseen liittyvät huoltopaikat on merkitty oheiseen
yöpymisaluekarttaan. Vettä voi ottaa riihen vieressä olevasta kaivosta.
Perjantaiaamuna partiot saavat lähteä taipaleelle klo 6:30-7:30 välisenä aikana.
Lähtöpaikka sijaitsee K-pisteessä.
Arvostelu: Yöpymisestä annetaan arvion mukaan 0-2 p. Arvostelukohteita ovat
majoittumisen siisteys ja hiljaisuus klo 22:30 - 05:30 välisenä aikana.
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51. SM-ERÄVAELLUS

Päivä 2.9.2021

Avoin
sarja

Tehtävä nro: A10

Tehtäväalue: EA

Maksimipisteet 10
Maksimiaika 3 min

Muut
sarjat

Partio
nro

B10
10
3 min

TUKEHTUVAN AUTTAMINEN
Rastipaikalla on retkeilijä kahvitauollaan. Hän köhii, kakoo ja henki vinkuu. Ei pysty puhumaan, eikä
vastaamaan ollenkaan. Hän on viittä vaille tukehtumassa kurkunpäähän joutuneeseen leivänpalaseen tai
muuhun! Uhrin matkapuhelin on maassa hänen vieressään ja sitä voivat pelastajat käyttää hätänumeroon
soittamiseen.
Oikeat ensiavun askeleet ovat seuraavat.
Taivuta autettavan ylävartaloa alaspäin, tukien vartalosta. Lyö sen jälkeen 5 kertaa kämmenellä napakasti
lapaluiden väliin. Jos vierasesine ei poistunut kurkusta, soita 112. Kahden hengen tiimillä paras työnjako on
se, että toinen antaa ensiavun ja toinen ryhtyy välittömästi soittamaan hätänumeroon. Jatka ensiapua nk.
Heimlichin otteella. Asetu autettavan taakse ja aseta toinen kätesi nyrkissä autettavan rintalastan alle,
pallean päälle. Tartu nyrkkiin toisella kädelläsi. Nykäise rivakalla otteella taakse- ja ylöspäin.
Tällä rastilla vierasesine ei poistu selkään lyönneillä, mutta poistuu heti Heimlichin otteella.
Pisteet (max 10):
1. Autettavan ylävartalon taivutus.

2

2. Selkään lyönnit 5 kpl.

4

3. Selkään lyönnit 1-4 kpl.

2

4. 112.
o

Jos soittaa virtuaalisesti ja kertoo mitä on tapahtunut.

2

o

Jos kertoo, että soitan tässä 112:een.

1

o

Jollei mainitse asiaa ollenkaan.
0

5. Oikein suoritettu Heimlichin ote.

2
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TEHTÄVÄKÄSKY

Auttakaa retkeilijää, pelastakaa hänet!

Tehtävän maksimipistemäärä on 10.
Suorituksen maksimiaika on kolme (3) minuuttia.

Koronan vuoksi autatte nukkea. Hänen äänensä tulee
kuitenkin rastihenkilön suusta.
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51. SM-ERÄVAELLUS

Päivä 3.9.2021

Avoin
sarja

Muut
sarjat

Partio
nro

Tehtävä nro: A11

Tehtäväalue:
Suunnistus

Maksimipisteet 12
Ohjeellinen aika 13,5 h

VAELTAMINEN JA MÄÄRÄAIKA PERJANTAINA 3.9.
Materiaali: Tehtäväkäsky, päivän vaelluskartat 4 kpl, kilpailukortti 1 kpl. Partion tulee vaeltaa
pakollisten rastien 1-7 kautta yöpymispaikalle, jossa tavoiteaika on klo 20. Rasteilla oleviin
tehtäviin on syytä varata aikaa vähintään 48 minuuttia. Rastit ovat avoinna tehtävän suoritusta
varten rastinmääritteissä mainitun ajan. Tehtäväaika tarkoittaa aikataululaskennassa käytettyä
aikaa.
Partiota kehotetaan keräämään luonnosta sytykkeitä
jokamiehenoikeudet huomioon ottaen rastille 7 mennessä.
Rasti
nro
L
1
2
3
4
5
6
7
YÖ

Rasti
avautuu
6:30
8:30
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

Rasti
sulkeutuu
7:30
ei tehtävää
10:00
12:00
15:00
16:00
18:00
20:00
20:30

Partio saa lisäpisteitä käynnistään vapaaehtoisilla rasteilla 71-77 ja 79.
Näillä rasteilla saa käydä haluamassaan järjestyksessä ilman
varusteita, mutta partion on oltava koossa. Leimauksen tulee tapahtua
rastinumeron mukaiseen vapaaehtoisten rastien ruutuun.
MAKSIMIPISTEET: 12 p
ARVOSTELU:
Määräajassa pakollisten rastien kautta suoritettu vaellus antaa 4 p.
Kukin oikeassa ruudussa oleva vapaaehtoisten rastien leima antaa yhden (1) pisteen.
Määräajan ylitys vähentää pistekertymästä yhden pisteen kutakin alkavaa 15 minuuttia kohti.
Partio, joka ei saavu yöpymispaikalle klo 23.00 mennessä katsotaan keskeyttäneeksi.
Kaikkiin määräaikoihin lisätään partion mahdollinen kilpailukorttiin merkitty jonotusaika.
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51. SM-ERÄVAELLUS

Päivä 3.9.2021

Avoin
sarja

Muut
sarjat

Partio
nro

Tehtävä nro: A11

Tehtäväalue:
Suunnistus

Maksimipisteet 12
Ohjeellinen aika 13,5 h

VAELTAMINEN JA MÄÄRÄAIKA PERJANTAINA 3.9.
Materiaali: Tehtäväkäsky, päivän vaelluskartat 4 kpl, kilpailukortti 1 kpl. Partion tulee vaeltaa
pakollisten rastien 1-7 kautta yöpymispaikalle, jossa tavoiteaika on klo 20. Rasteilla oleviin
tehtäviin on syytä varata aikaa vähintään 48 minuuttia. Rastit ovat avoinna tehtävän suoritusta
varten rastinmääritteissä mainitun ajan. Tehtäväaika tarkoittaa aikataululaskennassa käytettyä
aikaa.
Partiota kehotetaan keräämään luonnosta sytykkeitä
jokamiehenoikeudet huomioon ottaen rastille 7 mennessä.
Rasti
nro
L
1
2
3
4
5
6
7
YÖ

Rasti
avautuu
6:30
8:30
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

Rasti
sulkeutuu
7:30
ei tehtävää
10:00
12:00
15:00
16:00
18:00
20:00
20:30

Partio saa lisäpisteitä käynnistään vapaaehtoisilla rasteilla 71-77 ja 79.
Näillä rasteilla saa käydä haluamassaan järjestyksessä ilman
varusteita, mutta partion on oltava koossa. Leimauksen tulee tapahtua
rastinumeron mukaiseen vapaaehtoisten rastien ruutuun.
MAKSIMIPISTEET: 12 p
ARVOSTELU:
Määräajassa pakollisten rastien kautta suoritettu vaellus antaa 4 p.
Kukin oikeassa ruudussa oleva vapaaehtoisten rastien leima antaa yhden (1) pisteen.
Määräajan ylitys vähentää pistekertymästä yhden pisteen kutakin alkavaa 15 minuuttia kohti.
Partio, joka ei saavu yöpymispaikalle klo 23.00 mennessä katsotaan keskeyttäneeksi.
Kaikkiin määräaikoihin lisätään partion mahdollinen kilpailukorttiin merkitty jonotusaika.
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51. SM-ERÄVAELLUS

Päivä 3.9.2021

Avoin
sarja

Tehtävä nro:

Tehtäväalue:
Suunnistus

Muut
sarjat

Partio
nro

B11

Maksimipisteet

12

Ohjeellinen aika

13,5

VAELTAMINEN JA MÄÄRÄAIKA PERJANTAINA 3.9.
Materiaali: Tehtäväkäsky, päivän vaelluskartat 4 kpl, kilpailukortti 1 kpl.
Partion tulee vaeltaa pakollisten rastien 1-6 kautta yöpymispaikalle, jossa tavoiteaika on klo
20. Rasteilla oleviin tehtäviin on syytä varata aikaa vähintään 48 minuuttia. Rastit ovat avoinna
tehtävän suoritusta varten rastinmääritteissä mainitun ajan. Tehtäväaika tarkoittaa
aikataululaskennassa käytettyä aikaa.
Partiota kehotetaan keräämään luonnosta sytykkeitä jokamiehenoikeudet huomioon ottaen
rastille 6 mennessä.
Rasti
nro
L
1
2
3
4
5
6
YÖ

Rasti
avautu
u
6:30
8:00
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

Rasti
sulkeutu
u
7:30
10:00
12:00
15:00
16:00
18:00
20:00
20:30

Partio saa lisäpisteitä käynnistään vapaaehtoisilla rasteilla 71-75 ja 77. Näillä rasteilla saa
käydä haluamassaan järjestyksessä ilman varusteita, mutta partion on oltava koossa.
Leimauksen tulee tapahtua rastinumeron mukaiseen vapaaehtoisten rastien ruutuun.
MAKSIMIPISTEET: 12 p
ARVOSTELU:
Määräajassa pakollisten rastien kautta suoritettu vaellus antaa 6 p.
Kukin oikeassa ruudussa oleva vapaaehtoisten rastien leima antaa yhden (1) pisteen.
Määräajan ylitys vähentää pistekertymästä yhden pisteen kutakin alkavaa 15 minuuttia kohti.
Partio, joka ei saavu yöpymispaikalle klo 23.00 mennessä katsotaan keskeyttäneeksi.
Kaikkiin määräaikoihin lisätään partion mahdollinen kilpailukorttiin merkitty jonotusaika.
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51. SM-ERÄVAELLUS
Tehtäväalue:
Suunnistus

Päivä 3.9.2021

Avoin
sarja
Tehtävä nro: A12
Maksimipisteet 6
Ohjeellinen aika 6 min

Muut
sarjat
B12
6
6 min

Partio
nro

SUUNNISTUSKARTAN KUVAUS
Tehtävä: ISOM2017-2 määrittää suunnistuskartan kuvaukselle tietyt säännöt. Vastaa
alla oleviin kysymyksiin. Jos käytössäsi ei ole värikynää, kirjoita kuvattavan kohteen
väri:
1. Paljonko on standardi käyräväli? 5m
2. Joka __viides_____ käyrä on johtokäyrä.
3. Piirrä selkeästi erottuva maastokohde (muurahaispesä)

4. Mikä symboli? Jättimäinen kivi

5. Piirrä epäselvän aidan symboli:

6. Mikä on kiven minimikorkeus?

1m
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51. SM-ERÄVAELLUS

Päivä 3.9.2021

Avoin
sarja

Tehtävä nro: A13

Tehtäväalue:

Muut
sarjat

Partio
nro

B13

Luonnontuntemus
Maksimipisteet 10

10

Ohjeellinen aika 2 min

2 min

Hirvieläiten sarvet

1. Tunnista hirvieläinten sarvet.
Alla olevassa taulukossa on Suomessa eläviä hirvieläimiä. Tunnistatko
suomalaiset hirvieläimet sarvista? Merkitse sarven numero kyseisen lajin
kohdalle.
Hirvieläinlaji
tieteellinen nimi
sarven
numero
Hirvi

Alces alces

2 ja 5

Saksanhirvi

Cervus elaphus

-

Valkohäntäpeura

Odocoileus virginianus

4

Metsäkauris

Capreolus capreolus

1

Kuusipeura

Dama dama

-

Poro

Rangifer tarandus

3

Metsäpeura

Rangifer tarandus fennicus

-
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2. Arvioi hirvieläimen ikää sarvista.
Näet joukon eri-ikäisten hirvieläimen sarvia.
Minkä ikäisiä ko. eläimet ovat olleet? Merkitse ’X’
numero/Ikä

< 1v

1½v

2 ½ - 3½ v

1
2

X
X

3
4
5

4 ½ v tai
yli

X
X
X

Arvostelu: 1 p / oikea laji, 1 p / oikea ikäarvio.
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Hirvieläimen tunnistus

1.
2.
3.
4.
5.

Metsäkauris
Hirvi (hankasarvet)
Poro
Valkohäntäpeura
Hirvi (lapiosarvet)

Hirvieläimen ikäarvio

1.
2.
3.
4.
5.

4½v
1½v
2½-3½v
1½v
2½-3½v
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51. SM-ERÄVAELLUS
Tehtäväalue:
Erävaellus ja taidot

Päivä 3.9.2021

Avoin
sarja
Tehtävä nro: A14
Maksimipisteet 10
Maksimiaika 10 min

Muut
sarjat
B14
10
10 min

Partio
nro

VESISTÖN YLITYS
Tehtävä: Lautan rakennus ja ylitys annetussa ajassa. Aika alkaa, kun tehtävä
annetaan partiolle. Suoritusaika loppuu, kun lautalla ylittävä partion jäsen on toisella
rannalla kuivalla maalla.
Ylittävän partion jäsenen on käytettävä omia tai kilpailun järjestäjän osoittamia
kelluntavarusteita.
Toinen partion jäsen ylittää joen varusteineen ja toinen ylittää joen siltaa pitkin.
Arvosteluperusteet:
1.
2.

Molemmat partion jäsenet ylittävät joen siltaa pitkin 2 p
Toinen partion jäsen ylittää joen rinkkalautalla 2p, sekä ylittävä partion jäsen
2.1. säilyy kuivana, kädet saavat kastua kyynärpäihin asti, jalat kuivat 8 p
2.2. puolikuiva, kädet kyynärpäihin asti ja jalat polviin asti kastuneet 6 p
2.3. kastunut kokonaan, mutta pysynyt lautalla 4 p
2.4. pudonnut jokeen tai lautta uponnut 2 p
2.5. annettu aika ylitetään, -1 p

Jos lautalla ylittävä partion jäsen kieltäytyy käyttämästä kelluntavarusteita, suoritus
keskeytetään ja hylätään.

20

51. SM-ERÄVAELLUS

Päivä 3.9.2021

Tehtäväalue:
Erävaellus tiedot ja taidot

Avoin
sarja
Tehtävä nro: A15
Maksimipisteet 12
Ohjeellinen aika 10 min

Muut
sarjat
B15
12
10 min

Partio
nro

TEHTÄVÄN NIMI
Tehtävä: NIMEÄ PUUKON OSAT
1._________________________________
2._________________________________
3._________________________________
4._________________________________
5._________________________________
6._________________________________
7._________________________________
8._________________________________
9._________________________________
10.________________________________
11.________________________________
12.________________________________
Arvostelu: 1p / oikea vastaus
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51. SM-ERÄVAELLUS
Tehtäväalue:
Erätiedot ja taidot

Päivä 3.9.2021 /
4.9.2021
Tehtävä nro:
Maksimipisteet
Ohjeellinen aika

Avoin
sarja
A16
11
20 min

Muut
sarjat
B16, R1
11
20 min

Partio
nro

NUOTION SYTYTYS TULUKSILLA JA KANANMUNAN PAISTO
Tehtävä: Valmistakaa foliosta ja annetuista tarvikkeista paistinpannu. Valmistelkaa
nuotio sytytysvalmiiksi annetuista materiaaleista. Voitte käyttää omia keräämiänne
sytykkeitä tai pyytää toimitsijalta tuohta sytykkeeksi. Omien sytykkeiden käyttö
antaa kaksi lisäpistettä, jos tulen saa syttymään tuluksilla.
Pyytäkää tämän jälkeen toimitsija paikalle. Saatte toimitsijalta tulukset. Nuotion
sytytykseen annetuilla välineillä on aikaa 2 minuuttia. Aika alkaa siitä, kun toimitsija
luovuttaa tulukset. Jos ette saa tulta syttymään annetussa ajassa, voitte käyttää
tulitikkuja. Paistakaa valmistamallanne pannulla kananmuna nuotiolla. Paistetun
munan tulee olla kypsä ja ehjä. Munan voi paistaa joko molemmilta puolin, tai
yhdeltä puolen niin että keltuainen ei valu munan päältä pois.
Arvostelu:
1. Nuotio syttyy tuluksilla alle 2 min
2. Nuotio sytytetään tuluksilla vain partion keräämillä sytykkeillä

2p
2p

3. Sammutusvesi vieressä
4. Nuotiopaikka siistitty tehtävän jälkeen
5. Ylimääräinen puu palautetaan, tai otettu sopiva määrä puuta

1p
2p
1p

Munan tulee olla paistettu nuotiolla, muuten ei saa alla olevia pisteitä.
6. Paistinpannu ehjä tehtävän jälkeen
7. Paistettu muna yhtenäinen
8. Muna paistettu ohjeen mukaan, ei palanut

1p
1p
1p
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51. SM-ERÄVAELLUS
Tehtäväalue:
Taidot ja tiedot

Päivä 3.9.2021

Avoin
sarja
Tehtävä nro: A17
Maksimipisteet 2
Ohjeellinen aika 8 h

Muut
sarjat
B17
2
8h

Partio
nro

YÖPYMINEN PE - LA
Tehtävä: Partio yöpyy majoitteessaan osoitetulla yöpymisalueella. Partion
numerokyltti jätetään leiriytymispaikkaan. Nuotiotulia ei saa tehdä omaan leiriin,
vaan alueella on käytettävissä yhteisiä nuotiopaikkoja varusteiden kuivattelua
varten. Yöpymiseen liittyvät huoltopaikat on merkitty oheiseen
yöpymisaluekarttaan. Juomavettä saa toimitsijan osoittamasta paikasta vesiastiasta.
Kämpän takana olevan kaivon vettä voi käyttää pesu tms. vetenä. Lauantaiaamuna
partiot saavat lähteä taipaleelle klo 6:30-7:30 välisenä aikana. Lähtöpaikka sijaitsee
K-pisteessä.
Arvostelu: Yöpymisestä annetaan arvion mukaan 0-2 p. Arvostelukohteita ovat
majoittumisen siisteys ja hiljaisuus klo 22:30 - 05:30 välisenä aikana.
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51. SM-ERÄVAELLUS
Tehtäväalue: EA

Päivä 3.9.2021

Avoin
sarja

Muut
sarjat

Partio
nro

Tehtävä nro: A18
Maksimipisteet 10
Maksimi aika 8 min

MAASTOPYÖRÄONNETTOMUUDEN UHRIN AUTTAMINEN
Tehtävä: Rastipaikalla on maastopyörä, joka on jossain ihme asennossa. Ehkä vain kyljellään maassa.
Ehkä etuvanne soikeana? Paikka on sellainen, mistä ihan oikeastikin joku voisi tulla rinnettä alas ja päätyä
aivan liian vaikeaan maastoon.
Lähellä on uhri istumassa maassa, puunrunkoon nojaten, pyöräilykypärä päässään. Hän ei ole tajuton, vaan
hän valittaa hiljaa ja kertoo kysyttäessä mitä tapahtui ja mihin sattuu.
EA-tehtävänä on tässä murtunut sääriluu ja sellaisen tilanteen hyvä hoitaminen. Kyseessä ei ole
avomurtuma, eikä verenvuotoa ole näkyvissä. Sääri on virheellisessä asennossa, joka kertoo murtuneesta
tai katkenneesta luusta. Säären virheasentoa ei maskeerata uhrille, mutta hän kertoo auttajille, että sääri
on vino ja siihen sattuu aivan kamalasti.
Uhrilla on alhaalta vetoketjulla avautuvat housunpuntit, joten vaatteiden leikkaaminen ei ole tarpeen.
Suoritusta valvova rastihenkilö huomauttaa tästä, jos tarpeen. Lisäverkkareita on varastossa siltä varalta,
että joku tällaionen vahinko kuitenkin sattuisi.
Tällaisen murtuman oikea ensiapu sisältää seuraavat asiat.
●

Uhrin pitäminen lämpimänä.

●

Murtuneen kohdan asennon säilyttäminen käsin tukemalla, jos uhria täytyy yhtään liikuttaa. Tässä
tapauksessa ei pitäisi tarvita liikuttaa lainkaan. Uhri istuu ”mukavasti” paikallaan, puunrunkoon
nojaten

●

Jäykän tuen rakentaminen joistain käsillä olevista materiaaleista.
o
o
o
o

●

Tuesta riippuen, sen voi tehdä molemmin puolin jalkaa, tai vain toiselle puolelle.
Ihon ja tuen väliin laitetaan jotain pehmustetta.
Tuen pitää ulottua nilkasta polven yli.
Tuki sidotaan paikalleen esimerkiksi sideharsolla, teipillä, idealsiteillä, kaulaliinoilla, tai
muilla vaatekappaleilla.

Soita 112 - Vain virtuaalisesti!
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Pisteet (max 10):
1. Uhrin lämpimänä pitäminen.

2

2. Riittävän jäykkä tuki.

2

3. Nilkasta polven yli.

2

4. Pehmusteet.

2

5. 112.
o

Jos soittaa virtuaalisesti ja kertoo mitä on tapahtunut.

2

o

Jos kertoo, että soitan tässä 112:een.

1

o

Jollei mainitse asiaa ollenkaan.

0

TEHTÄVÄKÄSKY
Auttakaa loukkaantunutta parhailla mahdollisilla
tavoilla.
Tehtävän maksimipistemäärä on 10. Suorituksen
maksimiaika on 8 minuuttia.
Pisteitä annetaan niistä toimista, jotka tehdään
pelastuspalvelun ja ensiapuhenkilöstön nykyisten
parhaiden oppien ja käytäntöjen mukaan.
Koronan vuoksi autatte nukkea. Hänen äänensä
tulee kuitenkin rasti henkilön suusta.
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51. SM-ERÄVAELLUS
Tehtäväalue:
Erävaellus tiedot ja taidot

Päivä 3.9.2021

Avoin
sarja

Tehtävä nro: A19

Muut
sarjat

Partio
nro

B19

Maksimipisteet 10

10

Ohjeellinen aika 20 min

20 min

PUULIITOS
Tehtävä:
Tee annetusta pyöreästä puurangasta puuliitoksin kolmijalka, joka kestää
seisominen sen päällä.
Varusteet: Tehtävässä saa käyttää vain puukkoa, kirvestä ja sahaa.
Kolmijalan voi tehdä leiriytymis alueella klo 21 saakka. Kolmijalka tuodaan
toimitsijan osoittamaan paikkaan partion numerolla varustettuna.
Malliesimerkki:

Arvostelu ja pisteytys
1p
Kaksi puuta kytketty yhteen esim. lohenpyrstöliitoksella
2p
Kahden puun liitos on tukeva ja pysyy paikallaan
1p
Kolmas puu kytketty yhteen edellisiin esim. lohenpyrstöliitoksella
2p
Liitokset on tukevat ja pysyvät paikallaan sekä pysyy pystyssä
1p
Kolmijalka kestää kädellä painamisen, jalasta nostamisen sekä
siirtämisen
3p
Kolmijalka kestää seisomisen
Yhteensä 10 p
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51. SM-ERÄVAELLUS
Tehtäväalue:
Erätaidot ja tiedot

Päivä 3.9.2021

Avoin
sarja
Tehtävä nro: A20
Maksimipisteet 4
Maksimi aika 5 min

Muut
sarjat
B20
4
5min

Partio
nro

PUE NARUPÄITSET HEVOSELLE

Tehtävä: Partio pukee aiemmin tehdyt narupäitset hevoselle päähän. Jos partion
tekemät päitset eivät sovi hevoselle, partio saa yrittää mallipäitsillä.
Hevosen kanssa tulee toimia rauhallisesti ja määrätietoisesti. Hevosta ei saa
pakottaa missään tehtävän vaiheessa. Toimitsija valvoo suoritusta ja voi keskeyttää
suorituksen.
Tehtävä päättyy ajan loputtua.
Arvostelu:
1. partio saa päitset hevosen päähän
2p
2. partio toimii hevosen kanssa rauhallisesti ja kiirehtimättä
1p
3. päitset puetaan hevosen päähän niskalenkki auki ja solmitaan lopuksi, solmu
teko-ohjeen kuvan mukainen
1p
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51. SM-ERÄVAELLUS

Päivä 4.9.2021

Avoin
sarja

Muut
sarjat

Partio
nro

Tehtävä nro: A21

Tehtäväalue:
Suunnistus

Maksimipisteet 12
Ohjeellinen aika 13,5 h

VAELTAMINEN JA MÄÄRÄAIKA LAUANTAINA 4.9.
Materiaali: Tehtäväkäsky, päivän vaelluskartat 4 kpl, kilpailukortti 1 kpl. Partion tulee vaeltaa
pakollisten rastien 1-9 kautta yöpymispaikalle, jossa tavoiteaika on klo 20. Rasteilla oleviin
tehtäviin on syytä varata aikaa vähintään 79 minuuttia. Rastit ovat
avoinna tehtävän suoritusta varten rastinmääritteissä mainitun ajan.
Tehtäväaika tarkoittaa aikataululaskennassa käytettyä aikaa.
Rasti
nro

Rasti
avautuu

L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
YÖ

6:30
7:30
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00

Rasti
sulkeutuu
7:30
9:00
11:00
12:00
14:00
15:00
16:00

15:00
15:30
15:30

ei tehtävää
19:30
20:00
21:00

Partio saa lisäpisteitä käynnistään vapaaehtoisilla rasteilla 81-85. Näillä rasteilla saa käydä
haluamassaan järjestyksessä ilman varusteita, mutta partion on oltava koossa. Leimauksen
tulee tapahtua rastinumeron mukaiseen vapaaehtoisten rastien ruutuun.
Rastia 82 ei ole merkitty karttaan, vaan sen koordinaatit kilpailukartalle merkityssä
maantieteellisessä koordinaatistossa ovat: LAT 61° 39,961'
LON 21° 46,876'
MAKSIMIPISTEET: 12 p
ARVOSTELU:
Määräajassa pakollisten rastien kautta suoritettu vaellus antaa 6 p.
Kukin oikeassa ruudussa oleva vapaaehtoisten rastien leima antaa yhden (1) pisteen. Rastista
82 saa kuitenkin 2 p. Määräajan ylitys vähentää pistekertymästä yhden pisteen kutakin
alkavaa 15 minuuttia kohti.
Partio, joka ei saavu yöpymispaikalle klo 23.00 mennessä katsotaan keskeyttäneeksi.
Kaikkiin määräaikoihin lisätään partion mahdollinen kilpailukorttiin merkitty jonotusaika.
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51. SM-ERÄVAELLUS

Päivä 4.9.2021

Avoin
sarja

Tehtävä nro:

Tehtäväalue:
Suunnistus

Muut
sarjat

Partio
nro

B21

Maksimipisteet

12

Ohjeellinen aika

13,5 h

VAELTAMINEN JA MÄÄRÄAIKA LAUANTAINA 4.9.
Materiaali: Tehtäväkäsky, päivän vaelluskartat 4 kpl, kilpailukortti 1 kpl. Partion tulee vaeltaa
pakollisten rastien 1-8 kautta yöpymispaikalle, jossa tavoiteaika on klo 20. Rasteilla oleviin
tehtäviin on syytä varata aikaa vähintään 79 minuuttia. Rastit ovat avoinna tehtävän suoritusta
varten rastinmääritteissä mainitun ajan. Tehtäväaika tarkoittaa
aikataululaskennassa käytettyä aikaa.
Rasti
nro
L
1
2
3
4
5
6
7
8
YÖ

Rasti
avautuu
6:30
7:30
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:30
15:30
15:30

Rasti
sulkeutuu
7:30
9:00
11:00
12:00
14:00
15:00
16:00
19:30
20:00
21:00

Partio saa lisäpisteitä käynnistään vapaaehtoisilla rasteilla 81-83. Näillä rasteilla saa käydä
haluamassaan järjestyksessä ilman varusteita, mutta partion on oltava koossa. Leimauksen
tulee tapahtua rastinumeron mukaiseen vapaaehtoisten rastien ruutuun.
MAKSIMIPISTEET: 12 p
ARVOSTELU:
Määräajassa pakollisten rastien kautta suoritettu vaellus antaa 6 p.
Kukin oikeassa ruudussa oleva vapaaehtoisten rastien leima antaa kaksi (2) pistettä.
Määräajan ylitys vähentää pistekertymästä yhden pisteen kutakin alkavaa 15 minuuttia kohti.
Partio, joka ei saavu yöpymispaikalle klo 23.00 mennessä katsotaan keskeyttäneeksi.
Kaikkiin määräaikoihin lisätään partion mahdollinen kilpailukorttiin merkitty jonotusaika.
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51. SM-ERÄVAELLUS
Tehtäväalue:
Suunnistus

Päivä 4.9.2021

Avoin
sarja

Muut
sarjat

Tehtävä nro:

R2

Maksimipisteet

12

Ohjeellinen aika

11 h

Partio
nro

VAELTAMINEN JA MÄÄRÄAIKA LAUANTAINA 4.9.
Materiaali: Tehtäväkäsky, päivän vaelluskartat 2 kpl (mittakaava 1:22000), kilpailukortti 1 kpl.
Partion tulee vaeltaa pakollisten rastien 1-6 kautta yöpymispaikalle, jossa tavoiteaika on klo
20. Rasteilla oleviin tehtäviin on syytä varata aikaa vähintään 63 minuuttia. Rastit ovat avoinna
tehtävän suoritusta varten rastinmääritteissä mainitun
ajan. Tehtäväaika tarkoittaa aikataululaskennassa
käytettyä aikaa.

Rasti
nro

Rasti

Rasti

avautuu

sulkeutuu

L

9:00

9:30

1

10:00

12:00

2

11:00

14:00

3

12:00

15:00

4

13:00

16:00

5

15:00

19:30

6

15:30

20:00

YÖ

15:30

21:00

MAKSIMIPISTEET: 12 p
ARVOSTELU:
Määräajassa pakollisten rastien kautta suoritettu vaellus antaa 12 p.
Määräajan ylitys vähentää pistekertymästä yhden pisteen kutakin alkavaa 15 minuuttia kohti.
Partio, joka ei saavu yöpymispaikalle klo 23.00 mennessä katsotaan keskeyttäneeksi.
Kaikkiin määräaikoihin lisätään partion mahdollinen kilpailukorttiin merkitty jonotusaika.
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51. SM-ERÄVAELLUS
Tehtäväalue:

Päivä 4.9.2021

Avoin
sarja

Tehtävä nro: A22

Muut
sarjat

Partio
nro

B22

Maksimipisteet 6

6

Ohjeellinen aika 10 min

10 min

RETKEILIJÄN TURVALLISUUSSUUNNITELMA
Tehtävä: Kahden hengen partio on lähdössä viikon mittaiselle vaellukselle paikkaan,
jossa ei ole tieverkostoa, ei kunnollisia puhelinyhteyksiä eikä juuri muita kulkijoita.
Tunnistakaa vähintään viisi riskitekijää vaelluksella. Arvioikaa kunkin riskitekijän
todennäköisyys asteikolla 1-3 sekä arvioikaa kunkin riskitekijän vakavuus
toteutuessaan asteikolla 1-3. Kertokaa nämä luvut keskenään, niin saatte riskien
merkittävyyden asteikolla 1-9. Miettikää kunkin riskin kohdalla ennalta ehkäisevät
toimenpiteet ja toimenpiteet riskitekijän toteutuessa.
Arviointi:
1.
2.
3.
4.

tunnistettu vähintään yksi merkittävyydeltään vakava riski 2 p,
tunnistettu yhteensä viisi riskitekijää 2 p,
mietitty ennalta ehkäisevät toimenpiteet 1 p,
mietitty toiminta riskitekijän toteutuessa 1 p.

Partio tunnistaa vähintään yhden merkittävyydeltään vähintään 4 luokkaan
kuuluvan riskin (omasta mielestään, tähän ei oteta kantaa onko riski oikeasti näin
vakava). Riskitekijöitä on tunnistettu vähintään viisi (ei ole merkitystä minkä tasoisia
riskitekijät ovat). Jokaiselle riskitekijälle on mietitty ehkäisevät toimenpiteet sekä
toiminta riskitekijän toteutuessa (annetaan piste, vaikka olisi vain tunnistettu yksi
riskitekijä ja mietitty siihen toimenpiteet.)
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51. SMERÄVAELLUS

Päivä 4.9.2021

Tehtäväalue: Erävaellus

Tehtävä nro: A23
Maksimipisteet 10
Ohjeellinen 10 min
aika

tiedot ja taidot

Avoin
sarja

Muut
sarjat

Partio
nro

B23
10
10 min

TUNNISTA METSÄTYÖVÄLINEET:

Tehtävä: Tunnista esineet. 1p / oikea vastaus
1. Mikä työväline: raivausveitsi
2. Mikä työväline: kaulain, rinnankorkeuskaulain, läpimittakaulain, arvidsjaurin
kaulain
3. Mikä työväline: relaskooppi
4. Mikä työväline: istutuslapio tai pallelapio
5. Mikä työväline: mittasakset
6. Mikä työväline: kaatorauta/vänkäri
7. Mikä työväline: leimakirves
8. Mikä työväline: moottorisahan kaatokahvat
9. Mihin työvälineeseen tämä kuuluu: metsurin mitta
10.Mikä työväline: taimikuokka, istutuskuokka
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51. SM-ERÄVAELLUS
Tehtäväalue: Taidot

Päivä 4.9.2021

Avoin
sarja

Tehtävä nro: A24

Muut
sarjat

Partio
nro

B24, R3

Maksimipisteet 10

10

Ohjeellinen aika 5 min

5 min

VIIDEN SOLMUN KISA
Tehtävä:
Tehdään viisi solmua kolmella narulla keppiin mahdollisimman nopeasti seuraavassa
järjestyksessä:
● Kahdennettu ulkosorkka – sidotaan keppiin
● Merimiessolmu
– kytketään kaksi narua yhteen
● Siansorkka
– sidotaan keppiin
● Jalussolmu
– kytketään kaksi narua yhteen
● Paalusolmu
– sidotaan keppiin
Koko partio voi osallistua.
Keppiin ja naruihin ei saa koskea ennen suorituksen alkua.
Suoritus alkaa rastimiehen merkistä ja päättyy, kun vartio ilmoittaa olevansa valmis.
Yksi tekee solmuja ja muiden pitäessä kiinni kepistä tai seuratessa suoritusta.
Arvostelun jälkeen keppi naruineen luovutetaan rastimiehelle ja partio voi jatkaa
matkaa.
Tehtävän arviointi: oikeat solmut 5 p, ratkaisun nopeus 5p
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Tarvitaan:
Keppi/riuku: 1,5-2,0 m pitkä 25-30 mm paksu (esim harjanvarsi)
Narut: 3 kpl 6-10 mm paksuista ja 1 m pituista narua
Ajan mittaus: sekuntikello tai kännykkä

Rastimiesohje:
Narut 3 kpl ja keppi valmiina maassa suorituspaikalla.
Tehtävän suoritus voi alkaa rastimiehen luvalla ja aika kirjataan.
Suoritusajan alkaa ja kello käynnistetään
Kun partio valmis ajanotto keskeytetään ja kirjataan aika.
Partion ratkaisu valokuvataan ja sen jälkeen partio purkaa solmut ja palauttaa narut
ja kepin paikalleen ja saa jatkaa matkaa.
Tehtävän ratkaisu:

Pisteytys maksimi 10p
- yksi piste / oikea solmu oikeassa paikassa – max 5p
- tavoiteaika 30 s
o 5p
< 60
o 3p
61 - 120
o 1p
121 - 180
o 0p
> 181
-
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51. SM-ERÄVAELLUS
Tehtäväalue: Luonnon
tuntemus ja suojelu

Päivä 4.9.2021

Avoin
sarja
Tehtävä nro: A25

Maksimipisteet 10
Ohjeellinen aika 7 min

Muut
sarjat
B25, R4

Partio
nro

10
7 min

SELKÄMEREN KANSALLISPUISTO
Tehtävä:
1. Nimeä kansallispuiston tunnuksessa esiintyvät lintu ja kasvi: (Isokoskelo,
pikkuhauru)(2p)
2. Minkä kuntien alueelle kansallispuisto ulottuu (Merikarvia, Pori, Luvia,
Eurajoki, Rauma, Pyhäranta, Uusikaupunki, Kustavi) (neljä oikein 1p, kaikki
oikein 2p, jos luettelee enemmän kuntia kuin vastauksessa, ne eivät vaikuta
pisteisiin)
3. Paljonko kansallispuiston kokonaisalasta on merta (vastaus
neliökilometreinä)? 921 km2 hyväksytty vastaus 901 - 941) (1p)
4. Minä vuonna kansallispuisto on perustettu? (2011) (1p)
5. Montako majakkaa kansallispuiston alueella on? (2) (1p) (Isokarin majakka on
puiston rajan ulkopuolella)
6. Millä kansallispuistoon kuuluvilla saarilla sijaitsee majakka? (kaksi oikein / 1p,
kaikki oikein / 2p) (Säppi, Kylmäpihlaja, Isokari) (2p)
7. Montako tonnia retkeilijöiden jätettä Metsähallitus kerää alueelta vuosittain
keskimäärin? 0, alueella ei ole Metsähallituksen jätehuoltoa (1p)
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51. SM-ERÄVAELLUS
Tehtäväalue:
Suunnistus

Päivä 4.9.2021

Avoin
sarja
Tehtävä nro: A26
Maksimipisteet 10
Ohjeellinen aika 30 min

Muut
sarjat
B26, R5
10
30 min

Partio
nro

POLUN PIIRTO KARTALLE
Tehtävä: Seuratkaa merkittyä reittiä ja piirtäkää kartalle polun puuttuvat osat.
Arvostelu: Reitillä viisi tarkistuspistettä, joissa halkaisijaltaan 20 m ja 40 m ympyrät.
Jos polku osuu pienempään ympyrään, saa 2 pistettä ja ulommasta ympyrästä 1
pisteen.
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51. SM-ERÄVAELLUS

Päivä 4.9.2021

Tehtäväalue:
Luonnon tuntemus ja
suojelu

Avoin
sarja
Tehtävä nro: A27
Maksimipisteet 6

Muut
sarjat
B27, R6
6

Ohjeellinen aika 10 min

10 min

Partio
nro

LUONNON TUNTEMUS

Tehtävä: Kysymykset 1-4 on liiterin kahdella seinällä ja tien toisella puolen on
kysymykset 5-6. Arvostelu: 1 p / oikea vastaus.
1.

Mistä puusta kuksa on tehty?

2.

Raita_______________________________________________________
Mikä kasvi?

3.

Tyrni_______________________________________________________
Mikä eläin on syönyt puuta?

4.

Jänis_______________________________________________________
Mikä eläin on syönyt puuta?

5.

Hirvi_______________________________________________________
Puun pituus? Rastita oikea vaihtoehto:
_____ 15,5-17,5 m
X_____ 17,5-19,5 m
_____ 19,5-21,5 m
_____ 21,5-23,5 m

6.

Mikä on merkityn alueen metsätyyppi? (alue noin 10x10m, linjakepit nurkissa)
Rastita oikea vaihtoehto:
_____ Lehto,
_____ Lehtomainen kangas
_____ Tuore kangas
X_____ Kuivahko kangas
_____ Kuiva kangas
_____ Karukko kangas
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51. SM-ERÄVAELLUS
Tehtäväalue:
Erävaellus tiedot ja taidot

Päivä 4.9.2021

Avoin
sarja
Tehtävä nro: A28
Maksimipisteet 7
Ohjeellinen aika 8 min

Muut
sarjat
B28, R7
7
8 min

Partio
nro

TEHTÄVÄN NIMI
Tehtävä: NIMEÄ MILLE ELÄIMELLE KUVASSA OLEVA LOUKKU ON ENSISIJAISESTI
TARKOITETTU.
1.Harakka, varis
2.Kani
3.Kettu
4.Minkki
5.Mäyrä
6.Rotta
7.Supikoira
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51. SM-ERÄVAELLUS

Päivä 4.9.2021

Avoin
sarja

Tehtävä nro: A29

Tehtäväalue: Ensiapu ja
pelastuspalvelu

Maksimipisteet 10
Maksimi aika 3 min

Muut
sarjat

Partio
nro

B29, R8
10
3 min

VHF-PUHELIMEN KÄYTTÖ
Rastin tehtävänä on vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa, sekä metsästyksessä Suomessa yleisesti
käytettävän VHF-radiopuhelimen (RHA68) käyttäminen, ilman ohjeita.
Rastilla on kaksi suorituspaikkaa, joita voidaan käyttää yhtä aikaa. Molemmilla suorituspaikoilla on rastimies
arvostelemassa suoritusta. Yksi rastimies istuu kuulomatkan ulkopuolella päivystämässä VHF-puhelimen
kanssa.
Täydellinen suoritus sisältää seuraavien toimenpiteiden tekemisen.
●

Puhelimeen virta päälle.

●

Oikean kanavan valinta. Kommunikointikanavaksi on valittu numero 11, joka ilmoitetaan
joukkueille tehtäväkäskyssä.

●

Tangentin käyttö. Painetaan kun itse puhutaan ja päästetään sen jälkeen.

●

Täydellinen suoritus syntyy siitä, jos kilpailijat onnistuvat käymään lyhyen keskustelun syrjemmällä
olevan rastiryhmän jäsenen kanssa, joka kuuntelee RHA68-puhelinten kanavapaikkaa 11, joka on
Ficoran listalla kanava 15, taajuudella 71,050 MHz.

●

Yhteyden saamisesta riippumatta pisteitä saa myös siitä, jos kommunikoi fiksusti ja asiallisesti
avoimilla radiokanavilla. Fiksu tapa on kertoa kuka kutsuu, ketä kutsuu ja miksi kutsuu. Esimerkiksi
näin: Ryhmä viisikymmentäviisi kutsuu TUKIKOHTAA, kuuntelen.

Pisteet (max 10):
1. Virta päälle.

2

2. Kanavien valinta onnistuu.

2

3. Tangentin käyttö oikein.

2

4. Puheyhteys rastimieheen kanavalla 12.

2

5. Asiallinen kommunikointi radioaalloilla.

2
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TEHTÄVÄKÄSKY
Tällä rastilla pääsette tai joudutte käyttämään
esimerkiksi metsästyksessä, autourheilussa ja
pelastuspalvelutoiminnassa yleisesti käytettävää RHA68puhelinta, jota myös VHF-puhelimeksi kutsutaan.
Tehtävänä on muodostaa puheyhteys kauempana
olevaan rastihenkilöön, jonka kutsumanimi on
TUKIKOHTA. Tukikohta kuuntelee RHA68-alueen
kanavapaikkaa 11, joka on Ficoran kanavalistalla kanava
#15, taajuudella 71,050 MHz.
Tehtävän maksimipistemäärä on 10.
Tehtävään on käytettävissä enintään 3 minuuttia.
Hyväksytty suoritus syntyy, jos saatte saatte yhteyden
TUKIKOHTAAN ja kerrottua sinne kilpailunumeronne.
Yhteydenoton onnistumisesta tai epäonnistumisesta
riippumatta pisteitä voi saada myös radiopuhelimen
asianmukaisesta käyttämisestä, sekä fiksusta
käytöksestä avoimilla radiokanavilla.
Tehtävää suorittaessanne, kertokaa valvovalle
rastihenkilölle ääneen asiat, joita seuraavaksi teette tai
yritätte tehdä.
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51. SM-ERÄVAELLUS
Tehtäväalue:
Taidot ja tiedot

Päivä 4.9.2021

Avoin
sarja
Tehtävä nro: A10
Maksimipisteet 2
Ohjeellinen aika 6 h

Muut
sarjat
B10
2
6h

Partio
nro

YÖPYMINEN LA-SU
Tehtävä: Partio yöpyy majoitteessaan osoitetulla yöpymisalueella. Partion
numerokyltti jätetään leiriytymispaikkaan. Nuotiotulia ei saa tehdä omaan leiriin,
vaan alueella on käytettävissä yhteisiä nuotiopaikkoja varusteiden kuivattelua
varten. Yöpymiseen liittyvät huoltopaikat on merkitty oheiseen
yöpymisaluekarttaan. Vettä voi ottaa riihen vieressä olevasta kaivosta.
Sunnuntaiaamuna partiot saavat lähteä porrastetusti pikataipaleelle seuraavasti:
● Veteraanit
4:00-4:10
● Naiset
4:20-4:30
● Avoin
4:40-4:50
● Retkisarja
5:00-5:10
Lähtöpaikka sijaitsee K-pisteessä.
Arvostelu: Yöpymisestä annetaan arvion mukaan 0-2 p. Arvostelukohteita ovat
majoittumisen siisteys ja hiljaisuus klo 22:30 - 03:00 välisenä aikana.
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51. SM-ERÄVAELLUS
Tehtäväalue:
Erävaellus tiedot ja taidot

Päivä 4.9.2021

Avoin
sarja
Tehtävä nro: A31
Maksimipisteet 7
Ohjeellinen aika 15 min

Muut
Partio
sarjat
nro
B31, R10
7
15 min

RETKI ATERIA

Tehtävä: Valmistakaa ennakko-ohjeissa annettu retkiateria. Esitelkää ruoka-aineet
toimitsijalle ennen aterian valmistusta. Kun annos on valmis, tuokaa annos
maisteltavaksi tuomareille klo 22 mennessä.
Arvostelu, kolme tuomaria:
Raaka-aineita enintään viisi(mausteita ei lasketa)
1p
2. Raaka-aineena ei ole käytetty valmiita ateria aineksia
1p
3. Kaikki raaka-aineet kuivia tai kuivattuja (voi olla liotettu päivän aikana), pois
lukien mahdollinen matkalta kerätty tuore ainesosa
2p
4. Maku arvio, jokainen tuomari arvio, onko ruoka maistuvaa vai ei. 1 p /
tuomari
1.
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51. SM-ERÄVAELLUS

Päivä 5.9.2021

Tehtäväalue:
Suunnistus

Avoin
sarja
Tehtävä nro: A32
Maksimipisteet 12
Ohjeellinen aika 7 h

Muut
sarjat

Partio
nro

VAELTAMINEN SUNNUNTAINA (pikataival avoin)
Partion tulee vaeltaa maaliin pakollisten rastien 1-9 kautta. Rasteilla ei ole tehtäviä.
Ihanneajan mukaan maalissa tulee olla viimeistään klo 11:40. Ihanneajan ylitys vähentää
pisteen kutakin alkavaa 5 minuuttia kohti.
Rastien määritteet ovat seuraavat:

Partio saa lisäpisteitä käynnistään vapaaehtoisilla rasteilla 90-95. Näillä rasteilla saa käydä
haluamassaan järjestyksessä ilman varusteita, mutta partion on oltava koossa.
Leimauksen tulee tapahtua rastinumeron mukaiseen vapaaehtoisten rastien ruutuun.
Arvostelu: Määräajassa pakollisten rastien kautta suoritettu vaellus antaa 6 p.
Kukin oikeassa ruudussa oleva vapaaehtoisten rastien leima antaa pisteen.
Ihanneajan ylitys vähentää pisteen kutakin alkavaa 5 minuuttia kohti. Partio, joka ei saavu
maaliin klo 13 mennessä katsotaan keskeyttäneeksi.
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51. SM-ERÄVAELLUS

Päivä 5.9.2021

Tehtäväalue:
Suunnistus

Tehtävä nro:
Maksimipisteet
Ohjeellinen aika

Avoin
sarja

Muut
sarjat
B32
12
6h

Partio
nro

VAELTAMINEN SUNNUNTAINA (pikataival veteraanit)
Partion tulee vaeltaa maaliin pakollisten rastien 1-8 kautta. Rasteilla ei ole tehtäviä.
Ihanneajan mukaan maalissa tulee olla viimeistään klo 10:00. Ihanneajan ylitys vähentää
pisteen kutakin alkavaa 5 minuuttia kohti.
Rastien määritteet ovat seuraavat:

Partio saa lisäpisteitä käynnistään vapaaehtoisilla rasteilla 52, 92, 93 ja 95. Näillä rasteilla
saa käydä haluamassaan järjestyksessä ilman varusteita, mutta partion on oltava koossa.
Leimauksen tulee tapahtua rastinumeron mukaiseen vapaaehtoisten rastien ruutuun.
Arvostelu: Määräajassa pakollisten rastien kautta suoritettu vaellus antaa 4 p.
Kukin oikeassa ruudussa oleva vapaaehtoisten rastien leima antaa 2 pistettä.
Ihanneajan ylitys vähentää pisteen kutakin alkavaa 5 minuuttia kohti. Partio, joka ei saavu
maaliin klo 13 mennessä katsotaan keskeyttäneeksi.
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51. SM-ERÄVAELLUS

Päivä 5.9.2021

Tehtäväalue:
Suunnistus

Tehtävä nro:
Maksimipisteet
Ohjeellinen aika

Avoin
sarja

Muut
sarjat
B32
12
6h

Partio
nro

VAELTAMINEN SUNNUNTAINA (pikataival naiset)
Partion tulee vaeltaa maaliin pakollisten rastien 1-8 kautta. Rasteilla ei ole tehtäviä.
Ihanneajan mukaan maalissa tulee olla viimeistään klo 10:20. Ihanneajan ylitys vähentää
pisteen kutakin alkavaa 5 minuuttia kohti.
Rastien määritteet ovat seuraavat:

Partio saa lisäpisteitä käynnistään vapaaehtoisilla rasteilla 52, 92, 93 ja 95. Näillä rasteilla
saa käydä haluamassaan järjestyksessä ilman varusteita, mutta partion on oltava koossa.
Leimauksen tulee tapahtua rastinumeron mukaiseen vapaaehtoisten rastien ruutuun.
Arvostelu: Määräajassa pakollisten rastien kautta suoritettu vaellus antaa 4 p.
Kukin oikeassa ruudussa oleva vapaaehtoisten rastien leima antaa 2 pistettä.
Ihanneajan ylitys vähentää pisteen kutakin alkavaa 5 minuuttia kohti. Partio, joka ei saavu
maaliin klo 13 mennessä katsotaan keskeyttäneeksi.

46

51. SM-ERÄVAELLUS Päivä 5.9.2021
Tehtäväalue:
Suunnistus

Tehtävä nro:

Avoin sarja Muut sarjat Partio nro
R11

Maksimipisteet

10

Ohjeellinen aika

4h

VAELTAMINEN SUNNUNTAINA (pikataival retki)
Partion tulee vaeltaa maaliin pakollisten rastien 1-5 kautta. Rasteilla ei ole tehtäviä.
Ihanneajan mukaan maalissa tulee olla viimeistään klo 9:00. Ihanneajan ylitys vähentää
pisteen kutakin alkavaa 5 minuuttia kohti.
Rastien määritteet ovat seuraavat:

Arvostelu: Määräajassa pakollisten rastien kautta suoritettu vaellus antaa 10 p.
Ihanneajan ylitys vähentää pisteen kutakin alkavaa 5 minuuttia kohti. Partio, joka ei saavu
maaliin klo 13 mennessä katsotaan keskeyttäneeksi.
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