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SAATTAJAN OHJE
Hämeen Partiopiiri ry

TERVETULOA
Pentueenne on ilmoittautunut Hämeen Partiopiiriin
sudenpentutapahtumaan.
Tapahtumaan Iitissä on ilmoittautunut yhteensä 42 kpl pentuetta, eli
Kolkkien matkassa vilistää yhteensä noin 210 partiolaista +
saattajat.
Tervetuloa seikkailemaan vuosisatojen
taakse erä-Suomen maailmaan!
Olet ottanut tärkeän tehtävän toimiessasi pentueen saattajana
tapahtumassa. Tämä tarkoittaa sitä, että huolehdit pentueestasi
koko tapahtuman ajan.
Toivomme, että näiden ohjeiden avulla voit omalta osaltasi taata
sudenpennuille hauskan
ja turvallisen päivän.
Lue ohjeet huolellisesti läpi ja ota ne mukaasi tapahtumaan.

SAATTAJAN PERUSTEHTÄVÄ
Saattaja kulkee pentueen mukana koko päivän ajan ja huolehtii pentueen turvallisuudesta.

VARUSTEET
Henkilökohtaiset varusteet:
o partiohuivi
o reppu
o istuinalusta
o säänmukainen ja lämmin, tarvittaessa vedenpitävä retkeilyvaatetus
o juomapullo
o teräväkärkiset sakset
o puukko
o taskulamppu tai otsalamppu
o lyijykynä
o pesty tyhjä maitotölkki (1,5 l, ei litistetty), korkki mukana (koristeltuna/maalattuna
etukäteen mieleiseksi)
o hengari – puinen, välipuulla varustettu
o ruokailuvälineet
Ryhmäkohtaiset varusteet:
o neljä hakaneulaa numerolapun kiinnitykseen
o valkoinen numerolappu (vähintään 25cm x 25cm), johon selkeästi merkittynä
ryhmän numero
o ensiapupakkaus (ainakin 1 leveä sideharsorulla, ideal-side, laastaria ja
puhdistusainetta sekä sidetaitoksia)
o karttalaukku tai muovitasku
o tulitikut
o ohutkärkinen vedenpitävä tussi
o saha
o rautasaha
o mitta
o pukasin
o ilmastointiteippiä
o Pussi vaahtokarkkeja
Saattajan omat varusteet:
o istuinalusta
o juomapullo
o kahvi-/teemuki ja ruokailuvälineet
o säänmukainen ulkoiluvarustus
o Reipas, kannustava ja iloinen mieli

SAAPUMINEN TAPAHTUMAAN
Tapahtumakeskus on Kausalan Hiihtomaja, Hiihtäjäntie, 47400 Kausala.
Suosittelemme käyttämään piirin järjestämää yhteiskuljetusta tapahtumaan tai saapumaan
omalla tilausajolla. Mikäli saavutte omalla kuljetuksella, paikanpäällä on liikenteenohjaus
parkkipaikoille.

Tapahtumapaikkana on Iitin Kausalassa sijaitseva Hiihtomaja – ajo-ohje: Hiihtomaja
sijaitsee Iitin keskustaajaman, Kausalan, pohjoispuolella. Tie hiihtomajalle lähtee
valtatieltä 12 Kausalan keskustasta n. 2 km Kouvolan su untaan. Ryhmitysporttaalissa
lukee ”Hiihtäjäntie”. Liittymä majalle on Hiihtäjäntie 19 osoitetta vastapäätä.

ILMOITTAUTUMINEN
Pentueet ilmoittautuvat oheisella ilmoittautumislomakkeella heti tapahtumakeskukseen
saavuttuaan. Muistakaa tarkastaa kaikkien osallistuvien sudenpentujen jäsenmaksutilanne
ennen tapahtumaan tuloa.
Ilmoittautuminen tapahtuu klo 9.00-10.30 välisenä aikana. Pentueenne ilmoittautumisaika
löytyy taulukosta tämän oppaan lopusta. Heti ilmoittautumisen jälkeen pääsette siirtymään
reitille.
Olkaa paikalla aikataulun mukaisesti!

TOIMINTA MAASTOSSA JA RASTEILLA /
KÄYTTÄYTYMINEN
Ennen jokaiselle tehtävärastille saapumista saattaja lukee laumalle/pentueelle
ilmoittautuessa saatavasta tapahtumavihkosesta kyseiseen rastiin liittyvän
johdantotarinan.
Saattaja voi avustaa pentuetta tehtäväohjeiden lukemisessa ja vastausten kirjaamisessa,
mutta ei saa vaikuttaa tehtävän suorittamiseen muuten kuin kannustamalla.
Tarkoitus on, että pentueet tekevät itse sen, mitä osaavat. Jokainen jäsen tuo oman
panoksensa tehtävän onnistumiseksi.
Tehtävärastit on merkitty maastoon rastien mukaisilla väreillä, jotka löytyvät kartasta ja
tapahtumavihkosta, joka jaetaan ilmoittautuessa.
Tehtävärasteille saavuttaessa pentueen tulee ilmoittautua tekemällä partiotervehdys ja
sanomalla selvästi ryhmän nimi ja numero. Esimerkiksi: "Kolkat, numero 100, vahvuus 6,
ilmoittautuu punaiselle rastille."
Tapahtuma on pääosin asumattomalla alueella. Reitti on n. 4,5 km pitkä ja se kulkee
pääosin helppokulkuista yleisessä käytössä olevaa metsätieuraa pitkin. Rasti 6 Haukan
Siipisulka päätteeksi on n 200 metrin matka vanhalla, aikoinaan ojitetulla, poluttomalla
hakkuuaukealla. Hakkuuaukean reitti on merkitty maastoon.
Pentue saa kartan lähdössä. Erillisessä ohjeessa on rastien kiertojärjestys, jota on
noudatettava.
Talojen pihojen läpi kulkeminen on kielletty – ei ole tarvettakaan. Ajoteiden ylityksiä ei
reitillä ole. Rastin 5 jälkeen käytetään siirtymiseen julkista vähäliikenteistä tietä. Kulkureitti
on suunniteltu siten, että kulkusuunta on tien vasenta reunaa käyttäen. Saattajan tulee
korostaa pentueelle julkisella tiellä liikkumiseen liittyviä normaaleja jalankulkijan
liikennekäyttäytymissääntöjä. Saattajan tulee valvoa erityisen huolellisesti pentueen
liikkumista ko. siirtymisen ajan.

Jokaisella osallistujalla on oltava partiohuivi kaulassaan koko tapahtuman ajan. (Huom!
Joustamme toki tästä uusien, ei vielä partiohuivia saaneiden sudenpentujen kohdalla).
Tapahtumassa noudatetaan rehdin partiohengen mukaista käytöstä.

TURVALLISUUS
Saattaja vastaa pentueen turvallisuudesta koko tapahtuman ajan.
Pentueet varustautuvat pieniä tapaturmia varten omilla ensiapuvälineillä.
Vakavammissa tapauksissa joukkueen tulee ottaa yhteys lähimpään rastiin ja sen
henkilökuntaan. Jokaisella rastilla on ensiapuvälineitä ja maastossa kiertää
ensiapupartio.
Kannattaa kerrata pienten haavojen sekä nyrjähdysten ensiapu, jolloin osaat itsekin
toimia tarpeen vaatiessa.
Jos pentue joutuu keskeyttämään tapahtuman, sen tulee ilmoittautua lähimmällä rastilla,
jotta järjestäjät saavat tiedon keskeytyksestä. Tämän jälkeen pentue siirtyy itse
tapahtumakeskukseen, jossa sen tulee ilmoittautua uudelleen.

VAKUUTUS
Osallistujat on vakuutettu Suomen Partiolaisten jäsenmaksuun sisältyvällä tapaturma- ja
vastuuvakuutuksella (partiovakuutus). Kaikkien pentueen jäsenten tulee olla kirjattuna
jäseniksi jäsenrekisteri Kuksaan.

RUOKAILU
Ruokailu tapahtuu Kausalan Hiihtomajalla tehtäväpisteiden kiertämisen jälkeen klo 13.0016.30.
Omat ruokailuvälineet tarvitaan ...myös saattajat. Ruuan tarjoilussa otetaan huomioon
ennakkoon ilmoitetut erityisruokavaliot, joiden mukaista ruokaa saa pyytämällä
muonitushenkilöiltä.

LÖYTÖTAVARAT
Tapahtuman aikana kadonneita tavaroita voi kysellä tapahtumakeskuksesta. Kaikkiin
tarvikkeisiin tulee kirjoittaa omistajan nimi ja lippukunta, jolloin tavarat palautuvat
paremmin omistajalleen. Tapahtuman jälkeen löytötavarat toimitetaan partiotoimistolle
(partiotoimisto.tampere@partio.fi).

AIKATAULUT
8.15
Tapahtumakeskus aukeaa
8.15–18.00 Infopiste avoinna
9.00-10.30 Ilmoittautuminen ja ohjeiden jako saattajille ja siirtyminen reitille tapahtuu
porrastetusti ennakkoaikataulun mukaan
13.00-16.30 Ruokailu Kausalan Hiihtomajalla
Poistuminen tapahtumakeskuksesta ruokailun jälkeen
Tapahtuman kesto noin 4-5 tuntia / pentue.

TAPAHTUMAN JÄRJESTÄJÄT
Sudenpentutapahtuman järjestävinä lippukuntina toimivat Kymen Kotkat, Nastapartio ja
Kärkölän Kärpät.
Tapahtuman päätoimihenkilöstö:
Tapahtumajohtajat Pauli Similä
Toimistopomo
Huoltovastaava
Liikenteenohjaus

Mari Pelkonen
Sini Leppänen
Juha Tuomainen
Jari Peltola

paulisimila@gmail.com

040 5014536

marileena.pelkonen@gmail.com
sinihaleppänen@gmail.com
mmp.autokori@gmail.com
jari_peltola_72@hotmail.com

0407165397
040 5105803
0405180360
0400898234

Partiotoimistolla kysymyksiin vastaa ohjelma- ja koulutuskoordinaattori Lotta Kylmälahti,
050 3110 922, lotta.kylmalahti@partio.fi
Lisätietoa tapahtumasta http://www.hp.partio.fi/sudaritapahtuma2018

TARKISTUSLISTA
Tässä lyhyt tarkistuslista saattajille ja ryhmien johtajille tärkeimmistä asioista helpottamaan
kisavalmisteluja:
o Kaikkien ryhmän jäsenten jäsenkortit / jäsenmaksutilanne tarkistettu Kuksasta
o Kyydit ja ajo-ohjeet hankittu
o Ilmoittautumislomake täytetty
o Ryhmän yhteiset varusteet koottu
o Maitotölkit koristeltu
o Tämä ohje otettu mukaan
o Ryhmän numerolappu valmistettu
o Rastille ilmoittautumista harjoiteltu
o Repullinen reipasta partiomieltä mukana

Ole riittävän ajoissa aamulla paikalla ja varaa mukaan kärsivällisyyttä
ja iloista mieltä, niin tehdään yhdessä päivästä meille kaikille onnistunut!

Tervetuloa!
Pauli Similä ja Mari Pelkonen
tapahtuman johtajat
Kymen Kotkat

PENTUEIDEN NUMEROT JA
ILMOITTAUTUMISAJAT
lähtöaika Pentue n:o Lippukunta

Pentueen nimi

8:30
8:30
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:30
9:30
9:30
9:30
9:30
9:30
9:30
9:30
9:30
9:30
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10 tai 10.30
10 tai 10.30
10 tai 10.30
10 tai 10.30

Mustat Sudet
Supermarsut
Jänöjussit
Pupujussit
Pikachut
Leppis2
Punainen Kameleont
Leppis3
Leppis1
Sininen Kameleont
Karhut
Gepardit
Tupsukorvat
Idän ilvekset
PuMa2
PuMa 1
PuMa 3
Pikkuhukat
Supersudet
Ilvekset
Sudet
Parhaat sudenpennut
Ketut
Oravat
Näädät
Tilhet
Jouhiset
Huskynpennut 1
Huskynpennut 2
Kärpät
Supet 1
Puput
pandat
Supet 2
Karhun- ja ketunpennut
Hirven vasat
Kissanpennut
Bambit
Sudet
Hirven vasat
Metsot
Tapussit 2
Tapussit 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Kymen Kotkat ry
Kymen Kotkat ry
Launeen Lähdesiskot ry
Launeen Lähdesiskot ry
Lähteen Vartjat ry
Nastaparto ry
Nastaparto ry
Nastaparto ry
Nastaparto ry
Nastaparto ry
Orimatlan Samoilijat ry
Orimatlan Samoilijat ry
Wanajan Ilves ry
Wanajan Ilves ry
Puuha-Marit ry
Puuha-Marit ry
Puuha-Marit ry
Rytylän Eräveikot ry
Santamäen Palokärjet ry
Tervakosken Tervakset ry
Tervakosken Tervakset ry
Janakkalan Ilvekset ry
Jaakon Samoojat ry
Jaakon Samoojat ry
Kaskenkaatajat ry
Liekkitytöt ry
Liekkitytöt ry
Parolan Eräveikot ry
Parolan Eräveikot ry
Kaskenkaatajat ry
Erä-Pirkot ry
Forssan Tornitulet ja Tornihaukat ry
Forssan Tornitulet ja Tornihaukat ry
Kanavan Vartjat ry
Tuuloksen Tulikourat ry
Tuuloksen Tulikourat ry
Valkeakosken Korvenkävijät ry
Valkeakosken Korvenkävijät ry
Valkeakosken Korvenkävijät ry
Hollolan Hirvenhiihtäjät ry
Hollolan Hirvenhiihtäjät ry
Joutjärven Tapulitytöt ry
Joutjärven Tapulitytöt ry
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ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Pentueen numero:

__________

Pentueen nimi: ______________________________________
Lipppukunta:

______________________________________

Sudenpennun nimi:

Jäsennumero:

1. _____________________________________

____________

2. _____________________________________

____________

3. _____________________________________

____________

4. _____________________________________

____________

5. _____________________________________

____________

6. _____________________________________

____________

7. _____________________________________

____________

Saattajan nimi/nimet: _________________________________________
Kännykkänumero, josta saattajan tavoittaa koko tapahtuman ajan:
Muuta huomioitavaa:

