Erävaelluksen SM-kilpailut 2021 Noormarkku, kilpailijoiden palaute:
Kilpailureitti:

Avoimet kommentit reitistä: (22 vastausta)
Huomattavan suuri osa matkasta kuljettiin teitä pitkin, koska se oli käytännössä nopein vaihtoehto. Toki
alue oli hyvin haastava ratasuunnittelun osalta, mutta ehkäpä tähän olisi voinut vielä panostaa enemmän.
Myös hyvin suuri osa lisärasteista oli mielekkään reitin varrella eikä kovin kaukana reitistä. Lisärastit tulisi
olla sen verran etäällä ettei välttämättä kaikki partiot niitä hae.
Oli hyvä että perusreitti ilman lisärasteja oli riittävän lyhyt. Lisärasteillahan saa lisää haastavuutta. Varsinkin
kiritaipaleen reitti on joskus aikaisemmin ollut sen verran vaativa, että hitaammalla joukkueella on
tekemistä päästä määräajassa maaliin, mikä ei ole kovin motivoivaa. Maasto oli todella vaikeakulkuista ja
aika paljon tuli kuljettua teillä, koska se oli yksinkertaisesti nopeampaa.
Tuli metsässäkin rämmittyä varsin riittävästi. Rata oli varmasti juuri niin hyvä kuin eteläsuomalaiseen
metsään saa. Hienoa että tultiin Noormarkkuun! Aivan uutta retkeilyaluetta meille.
Maasto aiheutti sen, että reitille tuli paljon tiesiirtymiä ja kiertoja. Mukavaa oli, että kisa oli fyysisesti
todella helppo, eikä varmasti yksikään joutunut venymään liikaa.

Perusreitti oli ihan ok, lisärasteja oli aivan liian vähän/liian lähellä/liian helppoja koska niiden hakemista ei
ollut hyötyä kun kaikki ehti hakea kaikki jos oikeesti halus.
Ratamestari oli haastavassa maastossa tehnyt hyvää työtä. Mutta matkanopeuden arvioinnissa ja
risärasteissa oli selkeä arviointivirhe. Kaikkien kilpailijoiden ei pidä kyetä hakemaan lisärasteja, siinä
tapauksessa niillä ei ole juuri mitään merkitystä.
Tietä joutu kulkemaan aika paljon. Reittiä olisin voinut laittaa kulkemaan olemassa olevia polkuja edes osin.
Pidän kovasti kyllä suunnassa kulkemisesta, mutta jotain alueen nähtävyyttä olisi ollut mukava nähdä.
Olosuhteisiin nähden onnistunut
Liikaa piti käyttää teitä maaston kivisyyden takia
Avoimen reitti suhteessa muihin aivan liian lyhyt. B-rata oli melkeinpä turha, koska pakollisen matkan ero
oli niin pieni.
Ratamestari on tehnyt hyvää työtä! Rata toi hienosti esille alueen monipuolista luontoa.
Eipä tuohon maastoon paljon parempaa olisi saanut. Suuntaaminen itään pohjoisen sijaan olisi varmaan
ollut toinen vaihtoehto, mutta sitäkin varmasti harkitsitte ja syystä toteutuneeseen päädyitte. Kaikki yöt eri
paikassa olisi mielekkäämpää, mutta ymmärrän kyllä täysin tämän mallin, missä ensimmäinen ja kolmas yö
ollaan samassa paikassa.
Maasto huomioiden tietä oli sopivasti, mutta yleisesti ottaen aika paljon. Erityisesti monet rastipisteet liian
lähellä tietä. Toisaalta kokemattomimmille tämä oli hyvä.
Aika lyhyt oli, maasto melkoista rytöä paikotellen
Perusrata oli kerrankin inhimillinen. Lisärastit saisivat kuitenkin erotella partioita enemmän, nyt
käytännössä kaikki ehti hakea kaikki. Pisteautomaattitehtävistä seuraa muiden tehtävien painoarvon kasvu,
kun eri tehtävistä saatavien pisteiden merkityksen olisi varmaan syytä olla tasapainossa.
Reittivalinnat ohjautuivat liiaksi tielle.
Maasto nyt vaan oli hankala, minkä teet. Hyvin siihen oli sopeutettu reitin pituus.
Edestakaisin oli vähän tylsä.
Periaatteessa tuntui hassulta kävellä tietä pitkin, mutta suunnistamalla ko. maastossa olisi ollut liian
haastavaa kivikkoisuuden vuoksi.
Rastipisteet olisivat voineet kannustaa kulkemaan enemmän maastossa. Nyt tie oli järkevämpi vaihtoehto
liian monessa kohtaa ja suurin osa matkasta meni tiellä kävelyksi ja vain lisärastit toivat satunnaisen
muutaman sadan metrin piston metsään. Näin hankalassa maastossa toki ymmärrettävästi haasteellinen
tehtävä suunnitella moinen.
Aavistuksen enempi olisi ehkä rasitusta pystynyt tarjoamaan, etenkin kun rastien aikataulut oli aika löysiä.
Maaston hankalakulkuisuus kävelytti teitä, mikä koetteli jalkoja. Siihen nähden reitti oli sopiva. Lisärastit
toivat pienen lisämatkan, lisää haastetta tulevaisuudessa.

Tehtävät:

Avoin palaute tehtävistä: (24 vastausta)
Tehtävät pääsääntöisesti hyviä ja aiheeseen liittyviä. Perjantain EA-rastilla oli todella loistavaa saada
palaute heti suorituksen jälkeen. Mahdollisuuksien mukaan olisi hyvä muillakin rasteilla saada palaute
tehtävän jälkeen mikäli sopii tehtävän luonteeseen.
Vaativuus ja arvostelun tiukkuus vaihteli laidasta laitaan. Keskimäärin OK.
Oli todella hyvin keksittyjä ja monipuolisesti erätaitoja testaavia tehtäviä: etenemisvauhdin arviointi,
peitset, kartanpiirto, luonnontuntemus- ja ensiaputehtävät.
Yllättävän vähän tuli eroja joukkueiden välille. Ilmeisesti osaaminen oli suurimmalla osalla yhtä vajavaista
Tehtävät oli hyvin erätaitoja mittaavia perustehtäviä, se oli tosi kiva!
Tehtävät olivat erinomaisia ja hyvin mietittyjä. Ainoa kehityskohde liittyy pisteytykseen. Se pitäisi
yhdenmukaistaa ja jotenkin järkevöittää ja läpinäkyvöittää. Jos puukon osista saa enemmän pisteitä kuin
vesistönylityksestä linja on vähän huono eikä tee oikeutta hyvin suunnitelluille tehtävärasteille.

Tehtävien pisteytys oli hieman tuulesta temmattua. Puukon osista ei voi saada mielestäni enempää pisteitä
kuin ensiaputehtävästä (12vs10). Tehtävät tuntuivat olleen pisteytetty sen mukaan montako kysyttävää
kohtaa keksitään. Joku yhdenmukaisuus olisi keksittävä. Esim partiotaitokilpailutyyppinen: 3 pistettä /
kysymystehtävä, 5 pistettä /kätevyys tai vastaava. Lisärastien pisteytys on todella pieni verrattuna
tehtäviin.
Tehtävät olivat tasaisia kaikille joukkueille, mikä oli mielestäni ihan ok.
Ehkä toivoisimme enemmän osalllistuvaa kuin rasti ruutuun kysymyksiä
Metsästysaiheen suuri määrä ihmetyttää, verrattuna esim. ensiavun yhteen tehtävään. Jos katsotaan
eränkävijöitä tv:stä, silloin metsästys ja kalastus ovat ainoat erätaidot. Kohta on pakollisissa varusteissa
haulikko ja metsästyskortti. Siihen loppuu meidän kisailut. Heppa oli mukava tehtävä. Tehtäväkäskyjen
epämääräisyys ihmetytti. (esim. Partio lähtee vaellukselle...) mikä partio? Me? Joku aloitteleva? Vaikuttaa
turvallisuussuunnitelmaan.
Tehtävät olivat hyviä ja monipuolisia. Erityinen kiitos huolellisesti ja ammattitaidolla valmistelluista
ensiapurasteista.
Aika peruseräkisatasoa. Sieni- ja/tai kasvitunnistusta tai -keräilyä jäimme ehkä kaipaamaan, mutta ei
kaikkea saa yhteen kisaan mahduttaa. Toiminnallisia tehtäviä oli ilahduttavan paljon.
Ensiaputehtävien arvostelu oli osittain mielenkiintoista. Hyvä, että ne olivat kuitenkin toiminnallisia.
Toiminnallisia tehtäviä oli mielestäni riittävästi. Kun ei ollut liikaa tehtäviä, ei tullut liian paljon
papereitakaan
Osa hyviä, osa vaati melkoista knoppia, esim. Selkämeren kansallispuisto & loukut
Paljon hyviä tehtäviä. Osa tehtävistä oli tosi vaikeita ja osa tosi helppoja. Vaikea-helppo jaottelun olisi syytä
tapahtua tehtävien sisällä eikä niiden välillä.
Kirjallisia tehtäviä voisi olla vähemmän ja 'käsillä tehtäviä' enemmän. Matka ja yötehtävät voisivat olla
vaativampi ja/tai laajempia.
Voisi tehtäviä olla enemmänkin. Kiva, että illalla on mahdollista myös nukkua eikä ole liian pitkiä tehtäviä.
Nyt oli ne ansat vähän hankalasti ymmärrettävissä, olisi ollut mitat vaikka.
Retkisarjassa olisi voinut joku tehtävä olla ensiapuun liittyvä.
Liian nippelitietoja. Mittakaavat/ koot suhteessa toisiin, esim. Loukkutehtävä..
Jos kaikki saavat likimain samat pisteet tehtävästä, se on tulosluettelon kannalta melko turha (muutoin voi
olla hyvinkin mielekäs).
Ensimmäinen ensiapurasti ei ollut oikein onnistunut, kun tukehtuva ihminen ei ollut oikeasti potilas.
Toiselle ensiapurastille perjantaina ei edes opastettu / infottu koko rastista.
Suurin osa tehtävistä oli onnistuneesti suunniteltu. Mutta esim. ansatehtävä oli ilmeisesti lähes kaikille liian
vaikea. Samoin radiopuhelimen käyttöön liittyvän tehtävän pisteytys oli kohtuuton, kompatehtävän
ymmärtämisestä sai saman verran pisteitä kuin puuliitoksen rakentamisesta. Hyvästä tehtävästä syntyy
tasainen pistehajonta.
Tehtävien määrää sanelee varmaankin käytettävissä olevien talkoolaisten määrä. Siihen nähden tehtäviä oli
mielestäni tarpeeksi ja niiden vaativuus oli riittävä, koska paremmuus saatiin ratkaistua :)
Ensiavun osuus liian vähäinen, muuten hyviä.

Oliko rastien toiminta sujuvaa: (25 vastausta)
Kyllä
Oli
Kyllä, jonoja ei syntynyt juuri ollenkaan
Kyllä.
Toimivat hyvin. En muista että olisi ollut mitään jonoja. Hyvän tehtävän en tarvitse olla monimutkainen
järjestää ja tällöin myös järjestelyt toimivat.
Ei joutunut yhtään jonottamaan
Pohdittiin matkalla, että olisiko rasteilla pitänyt noudattaa annettuja alkamisaikoja. Nyt suorittamaan pääsi,
vaikka rastit eivät olleet vielä virallisesti aukikaan.
Osalla rastihenkilöistä tuntui olevan kiire ja osa oli ehkä vähän nousuhumalassa, muuten aivan hyvää ja
ihanaa!
Rastien toiminta oli sujuvaa.
Hyvin toimi, ei tarvinnut jonottaa, mikä oli positiivista.
hyvin
Oli sujuvaa
Erittäin sujuvaa. Koko kisan aikana syntyi vain yksi lyhyt jonotustilanne (solmurastilla)
Oikein hyvin toimivat
Rastit toimivat hyvin. Ei ollut jonoja
Oli.
Oli.
Oli, välillä oli vajausta toimitsijoista.
Suurimmaksi osaksi.
Ensiapurasteja lukuunottamatta pääosin kyllä. Ensiapurasteilla sekä to että pe mm. paljastettiin oikea
toimintatapa tehtävän päätyttyä, jolloin partio olisi voinut välittää tiedon toisille tehtävän suoritettuaan.
Maastopyöräilijän auttamisrastilla ei kuvattu etukäteen tilannetta riittävän tarkasti. Rastilta pystyi
soittamaan hätäpuhelun, josta jäi kuva, että apu saapuu n. tunnin kuluessa, silti pisteytyksessä oletettiin,
että potilaalle olisi tehtävä lastoitus "kaukana erämaassa". Yksi ensiapurastien pitäjistä oli rasteilla
humalassa. Solmurastilla joutui jonottamaan pitkään. Useimmilla rasteilla homma toimi hyvin ja toimitsijat
olivat kannustavia.
Kaikki sujui kuten piti.

Kuinka rastihenkilöt toimivat rasteilla (ja muuallakin) mielestäsi? (24 vastausta)
Hyvin
Loistavasti, ei moitittavaa. Sopivasti huumoria myös mukana!
Positiivinen ilmapiiri järjestäjien ja tällä kertaa myös kilpailijoiden osalta.
Rastit oli selvästi organisoitu tehokkaasti, koska samat henkilöt pystyivät olemaan useammalla rastilla
päivän aikana. Tunnelma oli kannustava. EA-tehtävistä oli kivaa saada myös palautetta.
Mukavan rentoa oli.
Mahtavaa porukkaa
Erittäin hyvin!
Rastihenkilöt tiesivät hyvin roolinsa.
Hyvin ja johdonmukaisesti
Kohteliasta
Tupakointi ja alkoholilla läträys eivät olleet asiallista. Me kilpailijat olemme kuitenkin tavallaan maksavia
asiakkaita. Pääasiassa mukavaa porukkaa rasteilla.
Rastihenkilöiden toiminta oli hyvin ystävällistä ja miellyttävää koko kisan ajan.
"Henkilökunta" oli oikein mukavaa ja toiminta hyvää. Lauantai-illan humalainen rastihenkilö jäi kyllä
mieleen, muttei kovinkaan negatiivisessa mielessä.
Ystävällisiä ja oikein mukavia. Ensiaputehtävien rastinpitäjän alkoholinkäyttö oli huolestuttavaa.
Rasteilla oli hyvä henki, ei valittamista
Homma toimi hyvin.
Mukavasti toimivat, rauhallisia ja asiallisia ihmisiä. Kiva nähdä vanhoja tuttuja.
Hyvin, ei valittamista.

Pääosin ihan hyvin.
Yksi ensiapurastien pitäjistä oli joka rastilla humalassa ja oluttölkki mukana. Ainakin radiopuhelinrastin ja
tukehtuneen auttamisrastin kohdalla hänen humalatilansa vaikeutti partiollamme tehtäväkäskyn
ymmärtämistä. Vaikka rastihenkilöt ovat vapaaehtoisina mukana tekemässä tapahtumaa, mielestäni olisi
kohtuullisin vaatimus kunnioittaa sen verran kilpailijoita, että rasteilla ei oltaisi kännissä. Muille
rastihenkilöille iso kiitos suuresta työstä kisan eteen. Välillä joku on aina pikkuisen kujalla, mutta ei voi
olettaa, että viikonlopuksi toimitsijaksi tuleva tietää kisajärjestelyistä kaikesta kaiken. Iloinen ja kannustava
asenne piristi aina rasteilla!
Ok
Hyvä henki näkyi rasteilla ja hommat hoituivat.

Mitä toivoisit tulevilta kilpailuilta? (20 vastausta)
Ehdottomasti kisa to-su, ei enää kolmen päivän kisoja.
Meillä haaveissa seuraavaksi täysimittaisen B-radan pituinen kuntosarja. Yörasteille vanhaan malliin
avotulimajoitteet ja nuotiot, tai ainakin mahdollisuus siihen. Polttopuun ei tarvitse olla ylivuotista
koivuklapia, esim. pt-kisoissa on monesti poltettu paikallisten sahojen, hirsitehtaiden ym. puutuotealan
yritysten hukkapuuta. Kuivaa ja ilmaista.
Tällainen tunnelma ja järjestelyt kuten nytkin, jotka tukevat eri tasoisten joukkueiden tasapuolista mukana
olemista.
Oman matka-ajan arviointi oli loistava tehtävä ja samalla todella haastavaa. Edelleen täytyy olla
tehtäviä,joilla osaaminen näkyy ja erot syntyvät. Iso plussa on, jos matkat jatkossakin sovitellaan maastojen
mukaan. Kyllähän sitä nopeilla kangasmaastoilla kilsoja keräilee
Ei majavapatoja, mukavampaa maastoa!
Pidempää matkaa ja selkeytettyä pisteytysjärjestelmää.
Toivoisin lisää haastavuutta matkaan. Toivoisin myös yhdenmukaisuutta tehtävärastien pisteytykseen.
Kilpailumaasto tulisi olla jossain erämaa-alueella tai retkeilyalueella. Luontoelämystä ei synny pusikkoisessa
tai avohakatussa metsässä.
kolmen yön retkisarja
Maasto voisi olla enemmän vaellukseen soveltuva. Nyt oltiin suunnistajien maastossa, jossa rinkka ei kuulu
varustukseen.
Ensisijaisesti hienoja maastoja ja reittejä. Jatkossa päätämme mahdollisen osallistumisemme kilpailumaasto
edellä. Toisena tulevat sitten mielekkäät ja toiminnalliset tehtävät.
Ajoissa ajankohdan kertomista, kuten näissäkin kisoissa tehtiin.
Jatkakaa samaan malliin!
Reittiä, jossa liikutaan maastossa ja poluilla.
Että jatkuisi.
Hyvää ennakkomateriaalia
Lisää osanottajia ja mielekkäitä tehtäviä.
?
Enemmän perinteisiä erätaitoja, tulentekoa, selviytymistaitoja, luonnontuntemusta. Mielestäni on hyvä,
että kisa on riittävän fyysinen, mutta laaja-alainen erämaan yleissivistys on pääosassa, eikä maastossa
paineta kiukulla väsyneenä kilometritolkulla.
Jatkuvuutta ja energisiä tekijöitä. Haasteellisia tehtäviä.

Miten houkuttelisit uusia kilpailijoita? (24 vastausta)
Kenties enemmän markkinointia ja somenäkyvyyttä ennen kilpailua. Esim. erävaelluskilta-sivusto voisi
päivittyä aktiivisemmin.
Kohdennettua markkinointia retkeilyalan, suunnistajien, metsästäjien ja partiolaisten medioissa.
Latuyhteisöä unohtamatta.
Insta-kampanja vuoden aikana on ollut todella hyvä. Sisältö on laadukasta ja säännöllistä. Nyt kun
houkuttelevia sisältöjä on, pitäisi saada uusia silmäpareja osallistumista harkitsevia joukkueita (tai heitä
jotka eivät ole koko tapahtumasta kuulleetkaan) sen äärelle. En tiedä onko sillä suurta merkitystä, mutta
partiotaitojen SM-kilpailut ovat parina vuonna olleet samana viikonloppuna. Partiolaisissa olisi
potentiaalisia osallistujia. Olen koittanut toisinaan jakaa kilpailukutsuja partion kanavissa, mutta
tietoisuutta voisi ehkä lisätä jotenkin muutenkin. Innostuisiko esimerkiksi Retki-lehti tekemään jutun
tapahtumasta? Uusien osallistujien lisäksi tärkeää huolehtia että joskus osallistuneet tulevat uudestaan.
Tätä edistää mm. se että vaativuustasoa on jonkin verran mahdollisuus säädellä, jolloin jokainen saa hyvän
kisakokemuksen ja vaativuutta on tarpeeksi kaikille.
Tietoisuuden lisäämisellä. Porukkaa tulisi jos tietäisi. Näkyvyys.
Some-näkyvyys on ehdotonta myös jatkossa. Saisiko joitain porkkanoita rakennettua uusille joukkueille tai
niitä haaliville tiimeille?
Markkinointi (nyt oli jo parempaa kuin edellisinä vuosina!), MM-kisat uudestaan?
Vahvemmalla brändäämisellä ja somemainostuksella. Voisi hyödyntää myös vaikuttajamarkkinointia, esim
Pata Degerman tai Veikka Gustafsson.
Mainostaminen! Instagram sisältö oli todella laadukasta etenkin tänä vuonna. Sitä voisi käyttää
mainoskäytössä. Lisäksi tapahtuma tulisi markkinoida "rajojen koetteluna" ja "extreme-elämyksenä".
Potentiaalisia mainostuspaikkoja olisi latu ja polku kanavat, varuskunnat (raja-ja merivartiokoulu,
laskuvarjojääkärikomppania, tiedustelukomppania, reservinupseerikoulu). Lisäksi facebookin ja instagramin
kohdemarkkinointi. Erämessut olisi myös hyvä paikka mainostaa. Ennen suurta yleisöryntäystä tehtävien
pisteytys olisi syytä pistää kuntoon. Apua tähän saa varmasti partiolaisilta. (Hämeen partiopiirin kisajaosto
esimerkiksi)
Kisojen markkinointiin tulisi panostaa enemmän. Tiedottaa kisoista enemmän somessa ja retkeilylehdissä.
Pitäisi tietää jo edellisellä kisapaikalla kuka järjetään seuraavan, jotta saadaan puskaradio toimimaan
Mainostaa / haastaa eräopaskoulutusta järjestävät oppilaitokset tai niiden opiskelijat kisaamaan. Toki
muillekin opiskelijajärjestöille voisi markkinoida tapahtumaa. Miettikää missä näitä kisoja mainostettiin ja
ketkä niitä julkaisuja lukevat.
Yhteistyö partiolaisten kanssa voisi tuoda lisää näkyvyyttä ja myös tekijöitä. Tällaista on käsittääkseni joskus
kilpailun historiassa tehtykin.
Markkinointi. Hienot kisamaastot. EHKÄ kisan lyhentäminen ajallisesti kahteen vuorokauteen (kaksi yötä).
Mainostus esimerkiksi partiolaisten keskuudessa. Innostavat markkinointikuvat, mitä varmasti saitte
sometiimillä aiakan tänä vuonna. Aikaisin juttuja eri medioihin.
Helpommin lähestyttävät tehtävät
Markkinointi hyvässä suunnassa mutta edelleen kehittämistä, esim partiokanavissa voisi markkinoida

Laajempi mainostus. Alempi hinta
Tämä on omanlaistaan hulluutta. Jotkut jää koukkuun.
Enemmän mainostusta tapahtumasta. Vaikka nyt on menossa retki buumi, niin tosi vähän osallistujia
retkisarjassa. Toki en tiedä onko panostus enemmän avoimessa sarjassa.

Vapaa sana, risuja, ruusuja? (18 vastausta)
Heti kisan jälkeen tarjoiltu eväs oli loistava lisä, parempi kuin ns. lähtökahvit.
Kiitos järjestäjille!
Kiitos! Aivan upeat järjestelyt ja pieniin yksityiskohtiinkin oli paneuduttu. Toivottavasti järjestäjiä löytyy
myös tuleville vuosille. Myös järjestäjillä näytti olevan mukavaa keskenään, mikä oli hienoa nähdä ja
houkuttelee muitakin myös järjestelyhommiin.
Kiitos jälleen järjestäjille upeasta työstä, toivottavasti saadaan hyviä kisoja jatkossakin!
Kilpailut olivat jälleen kokonaisuutena todella hyvä kokemus! Kiitos kaikille vapaaehtoisille ja tekijöille!
Lopun makkaragrilli oli parasta!
Yöpymiset aina eri paikassa, eikä reitti edestakaisin. Hienoa, että näitä järjestetäään ja talkoolaisia löytyy.
Teette arvokasta työtä.
Aamupala maalissa oli kiva ylläri, kahvia kuului moni kaipaavan. Sauna oli erinomainen. Popin pauhu ei sovi
mielestäni näihin kisoihin, lähinnä ärsytti teennäisyydellään. Järjestäjät olivat tehneet ison työn. Kiitos siitä!
Hyvin valmisteltu ja onnistunut kisa kaikin puolin.
Hienot ja toimivat kisat saitte noinkin ohuella organisaatiolla järjestettyä. Mainiosta maalitarjoilusta ja saunasta erityiskiitokset.
Kiitos kisoista, oikein mukava ja rento tapahtuma! Järjestelyt pelasivat mallikkaasti.
Poikkeuksellisen skarpisti ja hyvin järkätyt kisat ilmeisen pienellä porukalla. Pieniä epämääräisyyksiä
tehtävissä: 1) junaratatehtävän väärä etäisyys 2) maastopyöräonnettomuudessa kuultiin vasta tehtävän
suorituksen jälkeen olevamme ”lapin erämaassa” - ei lastoitettu koska arvioitiin avun tulevan nopeasti näin

etelässä ja arvioitiin että jalan itse operointi turha riski 3) solmutehtävän ”kahdennettu ulkosorkka” ei
vaikuta standardinimitykseltä, pikemminkin ”varmistettu” 4) karttakuvaus ”jättimäinen kivi” tulisi hyväksyä
myös rakennus. Pikkujuttuja, mutta tehtävien arviointikriteerejä tulisi voida löysentää tai tehtävän osia
hylätä kisan aikana jos on selviä virheitä :)
Rastihenkilökunta voisi olla myös lauantaina ihan selvin päin.
Tykkään niin kovasti tästä! Kiitos kun järjestitte taas!! Mietitty joskus, että olisko mahdollista ajatella, että
ei porukat heti lähtis kotiin vaan olisi ruokailua ja pientä illanistujaista kilpailun jälkeen.
Gps oli huippu + sometiimi
Kiitokset järjestelyistä, jotka ovat aika työläät näin pienehkölle osanottajamäärälle.
Älkää vain muuttako tulirastia. Mielestäni jokaisen retkeilijän kuuluu osata tehdä tulet vaihtoehtoisella
tavalla. Hevosaiheisista asioista isoja ruusuja. Hieno veto !! HYVÄ!!
Palkintojenjakoseremonian puheet eivät ole paikka masennella osanottajapulaa, vaan mieluummin pitää
yllä juhlavaa tunnelmaa ja iloita mitalistien kanssa. Kiitos taas hienosta kisasta ja sen eteen tehdyistä
työtunneista! Oli ilo olla osallistumassa. Kisassa parasta on se, kun saa vain edetä vailla arjen ajatuksia
tehtävältä toiselle ja joku muu on tehnyt kaiken suunnittelutyön meidän kisailijoiden eteen.
Hyvin tehty tapahtuma kulttuuriympäristössä. Kiitos tekijöille.

