
 

 

Ennakko-ohje 

SuSen Loikka Kaste 2018 
 
Tervetuloa kisaamaan SuSen Loikkaan! Kiva, kun osallistutte. Tässä ohjeessa on tärkeitä 
ennakkotietoja ja ohjeita tapahtumaan liittyen. Tutustuthan niihin huolellisesti. 

 
Ennakkotehtävä - kilpailunumero 

Kisajoukkueiden ennakkotehtävänä on tehdä sään ja tapahtuman kestävä numerokyltti 
tai -lappu. Numerokyltissä tai -lapussa pitää näkyä kisajoukkueen kilpailunumero ja 
sitä pitää kantaa mukana koko kilpailun ajan. Ennakkotehtävä arvioidaan lähdössä ja 
maalissa. Arviointiperusteena on ohjeenmukaisuus. Joukkueiden kilpailunumerot 
löytyvät tästä ohjeesta. 

 
Kilpailukeskus, lähtö ja maali 

Kilpailukeskuksena toimii Simonkylän koulu. Kilpailun lähtö ja maali ovat 
kilpailukeskuksen pihassa. Kilpailukeskuksen osoite on Koivukyläntie 52 01350 Vantaa.  

 
Ilmoittautuminen 

Kisajoukkueet ilmoittautuvat kilpailukeskuksessa heti saavuttuaan. Saattaja tuo liitteenä 
olevan ilmoittautumislomakkeen täytettynä ilmoittautumispisteelle. Ilmoittautuminen 
aukeaa klo 9.30. 
 
Yleisaikataulu 
09:30  Kilpailukeskus aukeaa 

09:30-10.00  Ilmoittautuminen kilpailuun 
16:00  Tapahtuma päättyy, kaikki joukkueet viimeistään maalissa. 

 
Saattajan ohjeet 

Ilmoittautukaa kilpailukeskuksessa, kun joukkueenne on saapunut paikalle. 
 
Jokainen joukkue saa kartan, josta ilmenee kisan rastit ja niiden kiertojärjestys. 
Joukkueet kiertävät rasteja eri järjestyksessä, joten katsokaa oma 
kiertojärjestyksenne tarkasti. 
 
Tarkoitus on, että lapset tekevät itse rastitehtävät, joten ethän osallistu tehtävien 
varsinaiseen suorittamiseen. Osalla rasteista saattaja toimii rastimiehen apuna, joko 
arvioiden joukkueen suorituksen tai muulla tapaa avustaen. Saattajalta edellytetään 
puolueettomuutta. 
 
 
 
 



 

 

Saattajana tehtäväsi on kannustaa ja antaa tarvittaessa tukea sekä huolehtia rastilenkillä 
pysymisestä, rastien oikeasta kiertojärjestyksestä ja hyvästä yhteishengestä. Voit myös 
lukea rastikäskyt lapsille ääneen. Mikäli joudutte jonottamaan, kannattaa joukkueen 
kanssa pitää oma leikki- tai vaikkapa satutuokio hyvän fiiliksen ylläpitämiseksi! 

 
Vakuutus 

Osallistujat on vakuutettu Suomen Partiolaisten jäsenmaksuun sisältyvällä tapaturma- 
ja vastuuvakuutuksella (partiovakuutus). Kaikkien joukkueen jäsenten tulee olla 
Suomen Partiolaisten voimassaolevan jäsenmaksun maksaneita (vuoden 2018 
jäsenmaksu). Jäsenmaksun tarkistaminen on osallistuvan lippukunnan vastuulla. 

 
Ruokahuolto ja eväät 

Tapahtumassa tarjotaan yksi lämmin ruoka, jonka osallistujat valmistavat itse 
retkikeittimellä. Päivä on pitkä, joten myös omia eväitä kannattaa ottaa mukaan. 

 
Keskeyttäminen 

Mikäli joukkue syystä tai toisesta päättää keskeyttää, tulee heidän ilmoittautua 
kisakeskukseen ennen kotiin lähtöä. 

 

Yhteystiedot 

 
Kilpailunjohtaja: 
 
Janne Lehtimäki 
040 5139005 
lehtimaen.janne@gmail.com 
 
Tapahtumasivu Facebookissa (SuSen Loikka):  
https://www.facebook.com/events/1668675556478971/?f
ref=ts 
 

http://www.facebook.com/events/1668675556478971/?fref=ts
http://www.facebook.com/events/1668675556478971/?fref=ts


 

 

Varusteet 
 
Kisaajien henkilökohtaiset varusteet: 

 
❑ Säänmukaiset ja lämpimät ulkoiluvaatteet 

❑ Hyvät kengät 

❑ Reppu omille varusteille 

❑ Riittävästi evästä 

❑ Juomapullo vähintään 0.5l (täysi) 

❑ Retkiruokailuvälineet (syvä lautanen, lusikka) 

❑ Istuinalusta 

❑ Partiohuivi 
 
Joukkuekohtaiset varusteet: 

 
❑ Retkikeitin (esim. trangia) 1 kpl per 4 hlö 

❑ Retkikeittimeen polttonestettä turvapullossa tai kaasupoltin ja kaasupatruuna 

❑ Leikkuulauta 1 kpl per 4 hlö 

❑ Leikkuuveitsi tai puuko ruuanlaittoon 1 kpl per 4 hlö 

❑ Tulitikut 

❑ Viivoitin ja sakset 

❑ Ensiapupakkaus (1 leveä sideharsorulla, idealside, laastaria, sidetaitoksia, 
kyypakkaus) 

❑ Karttasuojus (karttamuovi, -laukku tai vastaava) 

❑ WC-paperia 

❑ Numerokyltti tai -lappu 

❑ Kello 

❑ Kompassi 

❑ Uimalasit 

❑ 2x tyhjää 0.5l muovipulloa 

❑ Lyijykyniä, kuulakärkikynä ja pyyhekumi 

❑ Roskapussi roskia varten 

❑ Tiedot joukkueen jäsenten ruoka-aineallergioista 
 
 



 

 

 

Joukkueiden kilpailunumerot 
 
 

nro. Sudenpennut  nro. Seikkailijat 

200 PartioPantterit  600 Aavikkoketut 

201 Hiutaleet  601 Peikkopojat 

202 Eme  602 Kivistöstä kajahtaa 

203 PartioPandat  603 Haukat 

204 Saukot 2  604 Valokärpäset 

205 Kirahvit  605 Kielot 

206 Pyöriäiset  606 Kissakalat 

207 Sudenpennut Korsosta  607 Hymyilevät Lohet 

208 Vantaan viilein vartio  608 Eme 

209 Saukot 1  609 Punatulkut 

210 Poro-Pokemonit  610 Seikkailijat Korsosta 

211 Ruskea lauma  611 Karhunpennut 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ilmoittautumislomake Susen Loikka 2018 

Palautetaan kilpailukeskukseen ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
Joukkueen kilpailunumero:     
 

Joukkueen nimi:     
 
Lippukunta:    

 
Joukkueen jäsenet: 
 
     Nimi    Syntymäaika 

1) ___________________________  _______________________ 

2) ___________________________  _______________________ 

3) ___________________________  _______________________ 

4) ___________________________  _______________________ 

5) ___________________________  _______________________ 

6) ___________________________  _______________________ 

7) ___________________________  _______________________ 

8) ___________________________  _______________________ 

 
 

Saattajan nimi ja puhelinnumero: 


