
52. SM-
ERÄVAELLUS

Päivä 8.9.2022 Avoin 
sarja

Muut 
sarjat

Partio 
nro

Tehtäväalue: Tehtävä nro: 2
Suunnistus Maksimipisteet 10
VAELLUS Ohjeellinen

aika
8 h

VAELTAMINEN JA MÄÄRÄAIKA TORSTAINA 8.9.

Materiaali: Tehtäväkäsky, päivän vaelluskartat 2 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 1 h 20 min. Rastit ovat avoinna tehtävän suoritusta varten 
rastinmääritteissä mainitun ajan. Tehtäväaika tarkoittaa aikataululaskennassa
käytettyä aikaa.

Partio saa lisäpisteitä käynnistään vapaaehtoisilla rasteilla 70 - 72 ja 55. 
Näillä rasteilla saa käydä haluamassaan järjestyksessä ilman varusteita, 
mutta partion on oltava koossa. Leimauksen tulee tapahtua rastinumeron 
mukaiseen vapaaehtoisten rastien ruutuun.

MAKSIMIPISTEET: 10

ARVOSTELU:
Määräajassa pakollisten rastien kautta suoritettu vaellus antaa 6 p.
Kukin oikeassa ruudussa oleva vapaaehtoisten rastien leima antaa yhden 
pisteen. Määräajan ylitys vähentää pistekertymästä yhden pisteen kutakin 
alkavaa 15 minuuttia kohti pakollisten rastien pisteistä.
Partio, joka ei saavu yöpymispaikalle klo 22.00 mennessä katsotaan 
keskeyttäneeksi.



Kaikkiin määräaikoihin lisätään partion mahdollinen kilpailukorttiin merkitty 
jonotusaika.

52. SM-
ERÄVAELLUS

Päivä 8.9.2022 Muut sarjat Partio nro

Tehtäväalue: Tehtävä nro: 2
Suunnistus Maksimipisteet 9
VAELLUS Ohjeellinen aika 8 h

VAELTAMINEN JA MÄÄRÄAIKA PERJANTAINA 8.9.

Materiaali: Tehtäväkäsky, päivän vaelluskartat 2 kpl, kilpailukortti 1 kpl. 
Partion tulee vaeltaa pakollisten rastien 1-5 kautta yöpymispaikalle, jossa  
tavoiteaika on klo 20. Rasteilla oleviin tehtäviin on syytä varata aikaa 
vähintään 1 h 10 minuuttia. Rastit ovat avoinna tehtävän suoritusta varten 
rastinmääritteissä mainitun ajan. Tehtäväaika tarkoittaa aikataululaskennassa
käytettyä aikaa.

 

Partio saa lisäpisteitä käynnistään vapaaehtoisilla rasteilla 70-72. Näillä 
rasteilla saa käydä haluamassaan järjestyksessä ilman varusteita, mutta 
partion on oltava koossa. Leimauksen tulee tapahtua rastinumeron 
mukaiseen vapaaehtoisten rastien ruutuun.

MAKSIMIPISTEET: 9

ARVOSTELU:
Määräajassa pakollisten rastien kautta suoritettu vaellus antaa 6 p.
Kukin oikeassa ruudussa oleva vapaaehtoisten rastien leima antaa yhden 
pisteen. Määräajan ylitys vähentää pistekertymästä yhden pisteen kutakin 
alkavaa 15 minuuttia kohti pakollisten rastien pisteistä.



Partio, joka ei saavu yöpymispaikalle klo 22.00 mennessä katsotaan 
keskeyttäneeksi.
Kaikkiin määräaikoihin lisätään partion mahdollinen kilpailukorttiin merkitty 
jonotusaika.

  

52. SM-
ERÄVAELLUS

Päivä 8.9.2022 Avoin 
sarja

Muut 
sarjat

Partio 
nro

Tehtäväalue: ET Tehtävä nro: 1 1
Maksimipisteet 8 8

LÄHTÖ/KALAPAPPI Ohjeellinen aika 20 20

TEHTÄVÄ: Valmistakaa annetuista ja omista tarvikkeista kalapappi (nuija), johon 
merkitsette partion numeron ja sidotte 20 m narua. Siirtykää valmis nuija ja 
varusteet mukana viitoitusta myöten järjestäjän osoittamaan paikkaan.

Tarvikkeet: halkaisijaltaan noin 10 sm pyöreää puuta 30 sm.

Viitoituksen päässä tehtäväalue: heittäkää nuija renkaan sisään, molemmilla partion 
jäsenillä on yksi heitto (yleisö seuraa). Heittoviivaa ei saa ylittää (nuija tulee vetää 
narusta takaisin). Ottakaa nuija mukaan vaellukselle. (Nuijan naru ja narun sidonta 
arvostellaan ennen heittoa - nykäisemällä. Mikäli varressa ei ole uraa tms pidikettä, partio 
ohjataan täydentämään työ ennen heittoa). (Nuijan arvostelu ruokailutehtävän jälkeen).

Arvostelu: 

Nuoran sidos 2 p.
Tehtäväpaikan siisteys                                                                     2 p.  

Heitto
Osuma renkaaseen 1 / ½  + 1 /  ½  p
Vapaa pää kiinteä (esim. jalan alle)                                          1 + 1 p  
Yhteensä  8 p

 



52. SM-
ERÄVAELLUS

Päivä 8.9.2022 Avoin 
sarja

Muut 
sarjat

Partio 
nro

Tehtäväalue: ET Tehtävä nro: 3 3
Maksimipisteet 10 10

LAPIN SANAT Ohjeellinen aika 10 10

TEHTÄVÄ: Selvittäkää seuraavien Lappiin liittyvien sanojen merkitys. 

Arvostelu: oikeellisuus

1. Savu A. Asumus, talo                       B. Suvantopaikka joessa                       0 – 2 p  

2. Nulkka A. Hiljalleen juokseva poro                       B. Nurkka (meän kieli)       0 – 2 p  

3. Kellokas A. Tokan edellä kulkeva poro                                                           0 – 1 p  

4. Outa  A. Metsä, salo                                                B.                                         0 – 1 p  

5. Juuma  A. Kylmä ilmavirta, veto                             B. Jyrkän parras, syvä   uoma 0 – 2 p

6. Palkinen  A. Porojen liikkuma- ja laidunalue         B. Paliskunta (puhekieli)  0 – 2 p  

 



52. SM-
ERÄVAELLUS

Päivä 8.9.2022 Avoin 
sarja

Muut 
sarjat

Partio 
nro

Tehtäväalue: ET Tehtävä nro: 4 4

Maksimipisteet 12 12

PYYNTI Ohjeellinen aika 10 10

TEHTÄVÄ: PIIRRÄ JA SELVITÄ TUNTURIPEURAN VUOMENPYYNTIIN PERUSTUVA 
TOIMINTATAPA JA AIKA. MAINITSE HANGAS- JA MOITAPYYNNIN AIKA JA 
PERUSTEET.

Arvostelu: oikeellisuus

Vuomenpyynnissä kohteet:

Johdinaita (hangas-), jopa 10 – 20 km 1 p

Viepperhauta, pyyntikuoppa 1 p

Haudan ympärysaita 1 p

Peurat tapettiin keihäillä tai 1 p

kuolivat pohjaan asettuihin seipäisiin 1 p

Pyynti syksyllä (talvilaitumille mennessä) 1 p

Hangaspyynti

Hangasaita tehtiin pystykantoon 1 p

Aukkoihin lanka-ansoja tai keihäitä 1 p

Passiivinen pyyntitapa syksyisin 1 p

Moitapyynti

Helmi-, maaliskuulla 1 p

Hiihtämällä 1 p

Peura tapettiin ampumalla                                                                  1 p  

Yhteensä        12 p



52. SM-
ERÄVAELLUS

Päivä 8.9.2022 Avoin 
sarja

Muut 
sarjat

Partio 
nro

Tehtäväalue: LU Tehtävä nro: 5

Maksimipisteet 10

 LINNUN PÖNTÖT Ohjeellinen aika 10

TEHTÄVÄ: LINNUN PÖNTÖT

Määritelkää nimettyjen lintujen pönttöjen mitat 
”rakennuspiirustukseen”.

Arvostelu: oikeellisuus.

Lintu A. B. C. D. E.

Helmipöllö 500    70 – 100 100   180 – 200 4 - 6

Kirjosieppo 300     28 – 32  80    100 – 125   1,5 - 2

A. Pöntön korkeus (mm)  B. Lentoaukon halkaisija (mm)  

C. Etäisyys katosta lentoaukon keskelle (mm)  

D. Sisähalkaisija (mm) E. Ripustuskorkeus (m)

Arvostelu: toleranssi alle 10 % = 1 p, yli 20 % = 0 p.



52. SM-
ERÄVAELLUS

Päivä 8.9.2022 Avoin 
sarja

Muut 
sarjat

Partio 
nro

Tehtäväalue: EA Tehtävä nro: 6 5

Maksimipisteet 14 14

 ENSIAPU KIRJALLINEN Ohjeellinen aika 10 10

TEHTÄVÄ: ENSIAPU KIRJALLINEN

Vastaa tai ympyröi oikea vaihtoehto. Selvitä termien merkitys. Arvostelu: oikeellisuus

1. Mikä on tuulen ja pakkasen yhteisvaikutus paljaalle iholle, kun kuiva tuuli on 7/ms ja 
lämpötila

- 0 °C (-5 -  -7  = 1p) (-3 - -9 = ½ p) --                       10 °C (- 18 - -20 = 1 p) (-15 - -24 = ½ p)   

- 20 °C (-30 - -34 = 1 p, (-25 - -39         = ½ p)             .    

2. Aivoverenkiertohäiriön ( AVH ) tunnistamisessa käytetään FAST – periaatetta . Mitä 
kirjaimet tarkoittavat. (voit käyttää vastauksessa englannin-tai suomenkielistä vastinetta)

F= face/kasvot, suupieli roikkuu 1 p

A= arm/käsivarret, toispuolinen yläraajojen heikkous 1 p

S= speech/puhe, puhe puuroutunut tai ei löydy sanoja 1 p

T= time/aika, soitetaan heti 112 1 p

3. Aikuisen paineluelvytyksessä rintalastan painelusyvyys  on 5 - 6 cm = 1 p

   Rintalastan painelutiheys on  100 – 120 krt /min = 1p

4. Defibrillaattorin sähköiskuilla elvytyksessä

a.  Pyritään saamaan täysin pysähtynyt sydän toimimaan

b.  Pyritään poistamaan sydänlihaksesta haitallinen rytmihäiriö (esim. kammiovärinä) = 1 p

5. Palovammaa viilennetään 

a.  Kylmägeelillä tai kylmäsprayllä



b.  Jääpaloilla 20min

c.  Viileällä vedellä 20min = 1p

6. Mikä on insuliinishokki

a.  tajuttomuustila, joka johtuu voimakkaasta veren sokerin vaihtelusta

b.  tajuttomuustila, joka johtuu hyvin korkeasta ja pitkään kestäneestä veren sokerista

c.  tajuttomuustila, joka johtuu hyvin alhaisesta ja pitkään kestäneestä veren sokerista= 1 p

7. Raajassa on runsas verenvuoto. Mihin kohtaan laitat kiristyssiteen

a.  Vuotokohdan päälle

b.  Kämmenen leveyden etäisyyteen vuotokohdasta kehoon päin = 1 p

c.  Raajan tyveen = 1 p  

d.  Vuotokohtaa lähimmän nivelen kohdalle kehoon päin.

 



52. SM-
ERÄVAELLUS

Päivä 8.9.2022 Avoin 
sarja

Muut 
sarjat

Partio 
nro

Tehtäväalue: Tehtävä nro: YÖ-T-P YÖ-T-P
Taidot ja tiedot Maksimipisteet 2 2

YÖ
Ohjeellinen

aika
8 h 8 h

YÖPYMINEN TO - PE
Tehtävä: Partio yöpyy majoittaessaan osoitetulla yöpymisalueella. Partion 
numerokyltti jätetään leiriytymispaikkaan. Partio saa käyttää vain järjestäjien 
pitämiä tulia. Yöpymiseen liittyvät huoltopaikat on merkitty oheiseen 
yöpymisaluekarttaan. Vettä voi ottaa karttaan merkitystä lähteestä. 
Perjantaina 9.9. partiot saavat vaellusmateriaalin klo 6:00-7:00 välisenä 
aikana K-pisteeltä. Mikäli partio ei nouda materiaalia määräaikana, se 
katsotaan keskeyttäneeksi. Arvostelu: Yöpymisestä annetaan arvion mukaan 
0-2 p. Arvostelukohteita ovat majoittumisen siisteys ja hiljaisuus klo 22:00 - 
05:00 välisenä aikana.


