
     
 
 

 
 

VUODENAJAT-SEPELI 
Seikkailijapeli eli sepeli on seikkailijoiden ohjelman vuoden kohokohta. Sepelissä seikkailijat 
pääsevät isolla porukalla kokemaan seikkailun hurmaa ja kokeilemaan koloilloissa harjoiteltuja 
partiotaitoja. Vuodenajat-sepeli on Partiokannuksen vuonna 2018 kehittämä sepelimateriaali, 
joka on vapaasti kaikkien käytettävissä ja sovellettavissa. 

Vuodenajat-sepeli koostuu lähdöstä, neljästä vuodenaikojen mukaan kulkevasta rastista (kevät: 
ensiapu, kesä: suunnistus, syksy: ruoka, talvi: itsenäisyyspäivä) ja maalista. Seikkailijat kulkevat 
sepelissä vartioittain. 

Tarvittava järjestäjien määrä riippuu osallistujien määrästä: 

5 vartiota: arviolta 7–12 rastimiestä 

10 vartiota: arviolta 10–15 rastimiestä. 

Rastimiehiä tarvitaan enemmän, jos trangia ei ole osallistujille kovin tuttu. Suosittelemme, että 
lähtö ja maali ovat samassa paikassa. Tämä vähentää hieman tarvittavien järjestäjien määrää. 

 

JOKAISELLE VARTIOLLE 

• Kartta, johon on merkitty lähtö, rastit ja maali (lähtö) 

• Pieni ensiapulaukku (lähtö) 

• Kartta, johon on merkittu pienehkö suunnistusreitti (sopiva reitti n. 1-2 km), rastikortti, 
johon voi kirjoittaa oikean vastauksen (suunnistusrasti) 

• Pastatarvikkeet (makaroni/spagetti, tomaattikastike, jauheliha/härkis, vettä, suolaa, 
juusto ja juustoraastin) (ruokarasti) 

RASTEILLE 

• Vettä ruoanlaittoon ja juomapullon täyttöön (lähtö ja ruokarasti) 

• Sideharsoa (ensiapurasti) 

• Rastikirjaimet (I-TA-LIA), kompasseja (suunnistusrasti) 

• Riittävästi trangioita ja polttonesteitä, tiskausmahdollisuus (ruokarasti) 

• Suomen lippu, lipputanko (itsenäisyyspäivärasti) 



RASTIMIESTEN VARUSTEET 

• Keväiset varusteet (esim. grillausvarusteet) (ensiapurasti) 

• Kesäiset varusteet (esim. kukkalei, aurinkolasit, rantapallot jne.) (suunnistusrasti) 

• Syksyiset varusteet (esim. sadetakit) (ruokarasti) 

• Talviset varusteet (esim. pipot ja sukset) (itsenäisyyspäivärasti) 

 

Tervetuloa seikkailijoiden kauden päättävään Vuodenajat-sepeliin PV.KK.VVVV paikassa X! 
Sepelissä seikkailijat pääsevät isolla porukalla kokemaan seikkailun hurmaa ja kokeilemaan 
koloilloissa harjoiteltuja partiotaitoja. Tapahtumassa pääset mukaan seikkailuun Vilijonkka 
Vuodenkiertäjän kanssa. 

Mukaan tarvitset: säänmukaiset retkeilyvaatteet, reppu, istuinalusta, ruokailuvälineet, 
juomapullo (jossa vettä), otsalamppu varaparistoineen, kompassi (jos on), omat lääkkeet. 

 

LÄHTÖ: VILIJONKKA VUODENKIERTÄJÄ 

Vilijonkka Vuodenkiertäjä asuu peltojen keskellä olevassa talossa. Hän täytti juuri 12 vuotta, 
retkeilee innokkaasti ja on ikäänsä nähden hyvin kokenut maailmanmatkaaja. Nyt vartionne 
pääsee mukaan unohtumattomaan seikkailuun Vilijonkan kanssa. 

Tässä saatte kartan sekä pienen ensiapulaukun. Seikkailunne alkaa keväästä. Löydätte kevään 
kartan osoittamalta rastilta numero 1. Hyvää matkaa! 

Tarvikkeet: jokaiselle vartiolle kartta ja pieni ensiapulaukku, vettä juomapullon täyttöön 

Henkilökunta: 5 vartiota: 1–2 rastimiestä, 10 vartiota: 1–2 rastimiestä. 

KEVÄT: VILIJONKALLE SATTUU JA TAPAHTUU 

(Ensiapu) 

Tehtävänanto: Kevään alkaessa Vilijonkka päätti lähteä grillailemaan ja makkaratikkua 
veistäessään viilsi vahingossa käteensä haavan. Auta Vilijonkkaa ja tyrehdytä verenvuoto 
painesiteen avulla. 

Tarvikkeet: sideharsoa, rastimiehillä keväiset varusteet (esim. grillausvarusteet) 

Henkilökunta: 5 vartiota: 2 rastimiestä (toinen valvoo ja toinen on uhri), 10 vartiota: 4 
rastimiestä. 

Oikeaoppinen suoritus: Tarkoituksena on harjoitella runsaasti vuotavan haavan tyrehdyttämistä 
painesiteellä. Partiossa tällainen haava syntyy todennäköisimmin puukolla tai kirveellä. 
Verenvuoto voi näyttää pelottavalta, mutta silti pitää uskaltaa auttaa.  

Soitetaan hätänumeroon 112, jos tilanne näyttää vakavalta.  



Ohjataan loukkaantunut makuulle maahan. 

Kohotetaan loukkaantunut raaja sydämen tason yläpuolelle ja painetaan voimakkaasti haavan 
reunoja yhteen. Jos mahdollista, suojataan itseää suojakäsineillä tai pannaan haavalle jokin vaate 
tai muu vastaava.  

Sidotaan vuotokohta. Auttajan etsiessä sidetarpeita potilas voi itse painaa haavaa, jos hän on 
tajuissaan.  

Asetetaan haavan päälle suojaksi jotain imukykyistä materiaalia, kuten taiteltu partiohuivi tai 
kasa sidetaitoksia.  

Asetetaan suojasiteen päälle painoksi mitä käsillä on, kuten 1 - 2 siderullaa, tiukaksi rullatut 
sukat tai lapanen.  

Sidotaan paino ja suojaside tukevaksi paketiksi joustositeellä, kolmioliinalla tai partiohuivilla. 
Valmis paineside ei saa kiristää. 

Ohjeistus eteenpäin: Hienosti autettu! Matkanne jatkuu seuraavaksi kohti kuumaa kesää. 
Löydätte kesän kartan osoittamalta rastilta numero 2. Hyvää matkaa! 

KESÄ: AIVAN KATEISSA 

(suunnistus) 

Tehtävänanto: Kesä tuli ja Vilijonkka halusi lähteä maailmalle. Hän hukkasi lentolippunsa. 
Auttakaa vilijonkkaa löytämään hänen lentolippunsa. Saatte avuksenne kartan, johon on 
merkittu piste, josta lentoliput oletettavasti löytyvät. 

Tarvikkeet: jokaiselle vartiolle kartta johon on merkittu pienehkö suunnistusreitti (sopiva reitti 
n. 1-2 km), kompasseja, rastikirjaimet (I-TA-LIA), jokaiselle vartiolle rastikortti, johon voi 
kirjoittaa oikean vastauksen, rastimiehillä kesäiset varusteet (esim. kukkalei, aurinkolasit, 
rantapallot jne.) 

Henkilökunta: 5 vartiota: 1–2 rastimiestä, 10 vartiota: 1–2 rastimiestä. 

Oikeaoppinen suoritus: Kaikki rastikirjaimet löytyneet. 

Ohjeistus eteenpäin: Löysitte Vilijonkan matkalipun mainiosti! Matkanne jatkuu seuraavaksi 
kohti syksyn herkkuja. Löydätte syksyn kartan osoittamalta rastilta numero 3. Hyvää matkaa! 

SYKSY: VIERAALLA MAALLA 

(ruokarasti) 

Tehtävänanto: Lentoliput löydettyään Vilijonkka pääsi perille Italiaan. Valmistakaa perinteinen 
italialainen ruoka annetuista ruoka-aineista. Lopuksi vielä tiskaatte trangian seuraavalle 
käyttäjälle. 

Valmistusohje: 

Keitä makaroni 

Ruskista jauheliha 

Sekoita tomaattikastike jauhelihan sekaan 

Kaada makaronista vesi pois 



Raasta juustoa ruuan sekaan 

Tarvikkeet: jokaiselle vartiolle pastatarvikkeet (makaroni/spagetti, tomaattikastike, 
jauheliha/härkis, vettä, suolaa, juusto ja juustoraastin), vettä ruoanlaittoon ja juomapullon 
täyttöön, riittävästi trangioita ja polttonesteitä, tiskausmahdollisuus, rastimiehillä syksyiset 
varusteet (esim. sadetakit) 

Henkilökunta: 5 vartiota: 1–2 rastimiestä, 10 vartiota: 2–3 rastimiestä. Rastimiehiä tarvitaan 
enemmän, jos trangia ei ole osallistujille kovin tuttu. 

Ohjeistus eteenpäin: Kylläpä oli hyvää! Nyt on maha täynnä. Matkanne jatkuu seuraavaksi kohti 
talven tunnelmallisia aamuja. Löydätte talven kartan osoittamalta rastilta numero 4. Hyvää 
matkaa! 

TALVI: LIPUNNOSTAJA 

(itsenäisyyspäivä 6.12.) 

Tehtävänanto: Vilijonkka on kotiutunut pitkältä matkaltaan takaisin omaan kotitaloonsa juuri 
ennen Suomen itsenäisyyspäivää. Auttakaa Vilijonkkaa nostamaan Suomen lippu salkoon 
itsenäisyyspäivän kunniaksi. Vilijonkka on kiinnostunut myös näkemään, kuinka partiolaiset 
tervehtivät lippua. 

Tarvikkeet: Suomen lippu, lipputanko, rastimiehillä talviset varusteet (esim. pipot ja sukset) 

Henkilökunta: 5 vartiota: 1–2 rastimiestä, 10 vartiota: 1–2 rastimiestä. 

Oikeaoppinen suoritus: Valitut henkilöt ryhmästä nostavat lipun. Lippua kohdellaan 
kunnioittavasti eikä sen anneta koskea maata. Lipun nostajat tervehtivät lippua noston jälkeen. 
Lipputangon narut sidotaan kiinni. Muut ryhmän jäsenet pysyvät hiljaa lipunnoston aikana sekä 
tervehtivät lippua. 

Ohjeistus eteenpäin: Eikö Suomen lippu näytäkin hienolta! On aika sanoa Vilijonkalle näkemiin 
ja kiittää häntä seikkailusta. Matkanne jatkuu kohti maalia. Löydätte maalin kartalta. Hyvää 
matkaa! 

MAALI: KOTIIN 

Tervetuloa maaliin. Kuinka seikkailunne meni? Mikä oli paras vuodenaika? 

Ennen kotiinlähtöä keräämme teiltä vielä ensiapulaukut pois. Voitte jäädä tälle alueelle 
odottamaan kyytiä kotiin. 

Henkilökunta: 5 vartiota: 1–2 rastimiestä, 10 vartiota: 1–2 rastimiestä. 

 

 


