
   
                        

 

Lauantai 21.9. 
 

Rasti   L10 
 
Tehtävä   13 
 
Suunnistus ja kartat 2 
 
REITTI  
 

 
Tehtävä alkoi tehtäväkäskyn saatuanne. Tehtävä päättyy partion ilmoittautuessa 
rastille L20. 
 
Partion tehtävänä on siirtyä rastien L11-L19 kautta rastille L20. Rastit on kierrettävä 
numerojärjestyksessä ja leimattava rasteilla olevilla pihtileimasimilla 
numerojärjestyksessä leimauskorttiin. Mikäli partiolla ei löydy leimoja kaikilta rasteilta, 
partio katsotaan keskeyttäneeksi.  
 

 
 
Liitteet: 

 
- Rastien leimauskortti 
- Rastien L11-L20 koordinaatit  
 

 
 
 



   
                        

 

Lauantai 21.9. 
 

Rasti   L11 
 
Tehtävä   14 
 
Maksimipisteet 8 
 
Havainnointi ja arviointi 2 
 
SUHTEELLISUUS 
 
Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 5 min. Aika päättyy 
partion palauttaessa tämän paperin partion nimellä ja numerolla varustettuna rastimiehelle. 
 
Partio on suorittamassa tiedustelutehtävää. Partion tehtävänä on arvioida, mikä 
havaintopaikoilla A-D havaitsemansa kuvan osa on saman kokoinen kuin ko. paikalla 
olevassa kuvassa. 
 
Esimerkiksi havaintopaikalla A partion on arvioitava, mikä näkyvistä panssarivaunun 
tykinputkista on samankokoinen saman havaintopaikan kuvassa olevan putken kanssa. 
 
Partion on pysyttävä kokonaisuudessaan merkityn nauhan takana. Täytettyään partion 
nimellä ja numerolla täytetyn vastauspaperin, partio luovuttaa sen luovuttaa sen 
luovutuspisteessä ja jatkaa matkaansa.      
 
Arvostelu: 
Oikean kokoinen vastinkuva    2 pistettä / havaintopaikka 
Toiseksi lähimmän kokoinen vastinkuva  1 piste / havaintopaikka 
Muun kokoinen vastinkuva   0 pistettä. 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus   0 pistettä. 
 
PARTION NUMERO:  ________ PARTION NIMI:___________________ 
 
 2p 1p 
 
 
A)    4 3 
 
 
B)   4 1  
 
 
C)  4 1   
 
 
D)  3 4   



   
                        

 

Lauantai 21.9. 
 

 
 
Rasti   L12 
 
Tehtävä   15 
 
Maksimipisteet 10 
 
Luonto ja erätaidot 3 
 
RIISTANHOITO 
 
Partion tehtävänä on edetä merkittyä reittiä ja vastata reitin varrella oleviin kysymyksiin 
kirjallisesti tälle lomakkeelle ja palauttaa lomakkeen merkityn reitin lopussa nimellään ja 
numerollaan varustettuna. 
 
Reitillä on kymmenen kappaletta luonto- ja riistanhoitoaiheisia kysymyksiä. Aikaa tehtävän 
suorittamiseen on 10 minuuttia (reitin pituus n. 100 metriä). Reitillä ei saa palata takaisin. 
Esineisiin ei saa koskea. 
 
Arvostelu: 
Oikea vastaus   1 piste 
Väärä vastaus   0 pistettä 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus   0 pistettä 
 
ALKOI:___________  PÄÄTTYI:___________ 
 
PARTION NUMERO:  ________ PARTION NIMI:___________________ 
 
1.  C (mustavaris) 
 
2.  B (hilleri) 
 
3.  C (valkohäntäpeuran vasa) 
 
4.  C (nuotion tekoon tarvitaan aina maanomistajan lupa) 
 
5.  C (metso) 
 
6.  A (45 metriä) 
 
7.  C (ketunraudat) 
 
8.  B (hirven) 
 
9.  C (8,5 m) 
 
10.  A, B ja C (virginianpeura = laukonpeura = valkohäntäpeura) 



   
                        

 

Lauantai 21.9. 
 

 Rasti   L13 
 
Tehtävä   16 
 
 
Yllätys 1 
 
PUHALLUTUS  
 
Rastilla kaikki partion jäsenet puhallutetaan tulevan ampumarastin ammunnan 
turvallisuuden vuoksi. 
 
Mikäli partion jäsenen puhallutuksen promillelukema ylittää 0,3 ‰, ko. partion jäsen ei saa 
ottaa osaa ampumarastille, eikä kyseisen henkilön ammuntaa voi kukaan muu partiosta 
suorittaa. 



   
                        

 

Lauantai 21.9. 
 

 
Rasti   L13 
 
Tehtävä   17 
 
Maksimipisteet 10 
 
Reserviläisen yleistiedot ja –taidot 2 
 
 
VIRANOMAISTIEDOT 
 
Partion on osattava toimia Suomen lakien mukaisesti jotostehtävänsä aikana. Rastilla 
selvitetään partion tuntemusta Suomen lainsäädäntöön. 
 
Partio täyttää oheiseen kysymyspaperiin oikeaksi katsomansa vastaukset. Partio täyttää 
nimellään ja numerollaan varustetun kysymys- ja vastauspaperin seuraavalla rastilla. 
 
Arvostelu: 
Oikea vastaus   1 piste 
Väärä vastaus   0 pistettä 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus  0 pistettä 
 
1. C TVHn liikennelaskijalle ei saa antaa äänimerkkiä 
2. B Mopon taluttaja ei ole rattijuoppo vaikka puhaltaa 0,51 promillea 
3. B Kynsisammalen keräys ei kuulu jokamiehenoikeuksiin 
4. C Järvilohi on päästettävä takaisin vesistöön alle 38 cm:n mittaisena 
5. A Riistanhoidolla tarkoitetaan riistaeläinkantoja säätelemällä, niiden elinolosuhteet 

turvaamalla tai niitä parantamalla lisätä, säilyttää tai parantaa riistaeläinkantaa ja eri 
eläinkantojen välistä tasapainoa… 

6. A Tarhattu naali ei ole riistaeläin 
7. C Pienoisrevolveria ei saa antaa taskuaseen luvan haltijalle 
8. B Metsästyskortti on oltava ammuttaessa haahkoja valtion omistamalla luodolla 
9. A Nopeuden 50 km/h pysähtymismatka on kuivalla ajoradalla 27,7 m 
10. A Suomen laissa ei ole rikosnimikettä tulenkantamiselle väkijoukossa 
 
 



   
                        

 

Lauantai 21.9. 
 

 
 
Rasti   L14 
  L15 
 
Tehtävä   18 
  19 
 
Maksimipisteet L14 (Pistooliammunta)  20 p 

L15 (Kivääriammunta)  20 p 
 
Aseet ja ammunta 2 ja 3 
 
AMMUNTA 
 
Ampumataidot ovat keskeisiä reserviläisen taitoja. Partion ampumataidot joutuvat 
testiin. Ammunnan aikana on ehdottomasti noudatettava kaikkia rastimiesten 
antamia ohjeita ja noudatettava ammunnan turvallisuussääntöjä.  Aseen 
piippu tulee olla aina suunnattuna tauluille päin. 
 
Partion tehtävänä on ampua pienoiskiväärillä ja –pistoolilla yhteensä 20 laukausta 
tauluihin seuraavasti:   
Nelihenkisissä partioissa yksi partion jäsen ampuu kiväärillä pystystä 5 laukausta, 
toinen 5 laukausta makuulta, kolmas ja neljäs pistoolilla 5 laukausta kumpikin. 
Kolmihenkisissä partioissa kivääri ammutaan kuten nelihenkisissä partioissa, mutta 
pistoolilla ampuu vain yksi henkilö ja hän ampuu 10 laukausta. Rastimies antaa 
kolmihenkisien partioiden pistooliampujalle tarkemmat ohjeet.  
Tavoitteena on ampua mahdollisimman pieni kasa ts. aseiden kohdistus ei 
muodostu ratkaisevaksi tekijäksi. 
Rastimiehet kertovat tarkemmin ammunnan kulun aikarajoituksineen. 1 min / 5 ls 
 
Arvostelu: 
Ammunnan tulos tulkattiin soveltaen kasa-ammunnan sääntöjä. Ts tulkki sijoitettiin 
osumakuvion edullisimpaan kohtaan. 
Tehtäväkäskyn tai rastimiesten ohjeiden vastainen suoritus  0 pistettä 
 
Pistooliammunnassa:  Koulutaulun 9- renkaan sisään ammutut laukaukset    2 pist 
  Koulutaulun 1- renkaan sisään ammutut laukaukset    1  pist 
  1- renkaan ulkopuolelle ammutut laukaukset                0  pist 
 
Kivääriammunnassa: Makuu: Kiv. taulun 8- renkaan sisään ammutut     2 pist 
   Kiv. taulun 4- renkaan sisään ammutut     1 pist 
  Pysty: Kiv. taulun 6-renkaan sisään ammutut      2 pist 
   Kiv. taulun 1-renkaan sisään ammutut      1 pist 
 
Taulujen ohi ammutut laukaukset eivät sisälly osumakuvioon.  



   
                        

 

Lauantai 21.9. 
 

 
Rasti   L16 
 
Tehtävä   20 
 
Maksimipisteet 10 
 
Luonto ja erätaidot 4 
 
 
YLITYS 
 
Aika alkaa rastimiehen merkistä, kuitenkin viimeistään 1 minuutin kuluttua tehtäväkäskyn 
saatuanne. Aika päättyy kunnes partio on kokonaisuudessaan ilmoittautunut tehtävän 
maalissa läheisen lammen vastarannalla. 
 
Partio joutuu pakenemaan vihollista läheisen lammen vastarannalle. Partiolla on kaksi 
tapaa päästä sinne.  
 
1) Mennä viitoitusta pitkin lammen rannalle ja ylittää lampi tukkisiltaa pitkin. Partion 

jokaisen jäsenen on kuljettava samaa tukisiltaa lammen yli. Tätä reittiä käyttäessään 
partion jäsenet saavat jättää varusteensa lammen rannalle ja käyttää apuna seivästä. 
Partion jäsenten on ajan puitteissa puettava päälleen pelastusliivit oikein. Lammen 
syvyys on n. 2 metriä. 

 
TAI 
 
2) Kulkea tavaroineen vastarannalle lampi kiertäen viitoitettua, noin 800 metriä pitkää 

reittiä pitkin.    
 
Kaikkien partion jäsenten on mentävä samaa reittiä. Rastimiesten erikseen antamia 
turvaohjeita on noudatettava kilpailusta sulkemisen uhalla. 
 
Arvostelu: 
Nopein aika   10 pistettä 
Aika > 10 minuuttia  0 pistettä 
Aikaväli nopeimmasta ajasta 10 minuuttiin interpoloidaan suoraviivaisesti. 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus  0 pistettä 
 
Nopein aika oli 2:06,  joka saavutettiin ylittämällä lampi tukkisiltaa pitkin



   
                        

 

Lauantai 21.9. 
 

 
Rasti   L17 
 
Tehtävä   22 
 
Maksimipisteet 12 
 
Reserviläisen sotilastiedot ja –taidot 6 
 
TULENJOHTO 

 

Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 5 min. Aika 
päättyy partion palauttaessa tämän paperin partion nimellä ja numerolla varustettuna 
rastimiehelle. 
 
Partionne toimii tulenjohtoryhmänä. Partionne saapuu pienen harhailun jälkeen 
nykyiselle paikallenne. Täällä tapaatte omien tiedustelupartion, joka ilmoittaa teille 
seuraavaa:  
 
”Vihollisen on havaittu suorittaneen maahanlaskun maastossa näkyvän tornin 
suunnassa. Seisomapaikaltanne suunta maahanlaskupaikalle on 30-00 ja etäisyys 
1000 m. Vihollista on havaittu kohteessa noin komppanian verran. Suojaton 
vihollinen on paikallaan ja suppealla alueella.”  
 
Tehtävänänne on kirjoittaa vastauspaperille tulikomento, jolla saatte tilattua yhden 
(1) iskun läheiseltä tulipatterilta maahanlaskualueelle. Tulikomennon rakenteen tulee 
mahdollistaa tulen korjaaminen, mikäli siihen tarvetta ilmenee. 
 
PISTEYTYS:  Toteutettavuus 3p 
 Rakenteellinen oikeus  3p 
 Tulikomennon sisältö  6 x 1p 
 Ajan ylitys  0p  
 Tehtäväkäskyn  vastainen suoritus  0p 
 
 
ALKOI:___________  PÄÄTTYI:___________ 
 
 
TULIKOMENTO: TUKOM 7527 8876 130 30-00 1000 81SP IS AM 
 
TUKOM = tulikomentoja 
Maalin koordinaatit (P, I ja K) 
Suunta ja etäisyys maaliin  
Maalin koodaus;  8=maahanlasku, 1=suojaton vihollinen, S=suppea maali, 

P=paikallaan oleva 
Tulilaji = IS (Isku) 
Ampumakäsky = AM 
 



   
                        

 

Lauantai 21.9. 
 

 

Rasti   L18 
 
Tehtävä   23 
 
Maksimipisteet 10 
 
Reserviläisen yleistiedot ja –taidot 3 
 
VIESTITYS 

 
Aika alkaa rastihenkilön merkistä noin 30 sekunnin kuluttua tehtäväkäskyn saatuanne. 
Aikaa tehtävän suorittamiseen on 3 minuuttia. Aika päättyy partion ilmoittaessa olevansa 
valmis tai rastimiehen keskeyttäessä tehtävän. Partio jakaantuu kolmeen osaan alla 
olevan kuvan mukaisesti. 
 
Partion tehtävänä on saada viesti lähettäjältä kohteelle. Rastimies näyttää lähettäjälle 
välitettävän viestin. Lähettäjä viestittää viestin viittomakielellä tukiasemalle. Tukiasema 
viestittää viestin edelleen morsen aakkosin omaa lamppua käyttäen kohteelle. Viestiä ei 
saa sanoa, näytellä tai muullakaan kuin edellä sanotuilla tavoilla viestiä lähettäjän, kohteen 
tai tukiaseman välillä. 
 
 
 

 
Arvostelu: 
Koko viestitysketjun läpäissyt oikea kirjain  1 piste. 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus   0 pistettä. 
 
Viestitettävä sana oli ”SOTOJSARAP” eli sana ”parasjotos” takaperin 

LÄHETTÄJÄ 

  TUKIASEMA 

KOHDE 



   
                        

 

Lauantai 21.9. 
 

-  
Rasti   L19 A 
 
Tehtävä   24 
 
Maksimipisteet 5 
 
Reserviläisen sotilastiedot ja –taidot 7 
 
TIEDUSTELU 
 
Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 3 minuuttia. 
  
Olette takananne kulkevan huoltokolonnan tiedustelupartio. Olette kulkeneet tien 
vasemmalla puolella metsän suojassa havaitsematta toistaiseksi mitään epäilyttävää. 
 
Tulette hakkuuaukean laitaan, jossa pysähdytte tien reunaan tähystämään. Tähystettävä 
sektori on hakkuuaukea alkaen tien reunasta. Partion tehtävänä on tähystää em. sektorilta 
sotilastoimintaan viittaavia kohteista ja kirjoittaa havaitsemansa kohteet partion nimellä ja 
numerolla varustetulle vastauspaperille. Vastauspaperi palautetaan tähystyspaikan 
läheisyydessä olevalle rastimiehelle.  
 
Vihollisen mahdollisesta läheisyydestä johtuen partion edellytetään keskustelevan 
hiljaisella äänellä. Muita tilanteen mukaisia salaamistoimia teistä ei edellytetä. 
 
Arvostelu: 
Partion sektorilta havaitsema sotilaskohde 1 piste / kohde 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus   0 pistettä  
 
Hyväksyttäviä vastauksia esim: 
- kertasinko, sinko, sinkoryhmä, sinkomies, taistelija 
- natolanka, este, piikkilanka, murroseste, piikkilanka 
- sissiteltta, teltta, ryhmäteltta 
- kevyt kranaatinheitin, heitinryhmä, tuliasema 
- miina, kevyt tähysmiina, kylkimiina 
 



   
                        

 

Lauantai 21.9. 
 

 
Rasti   L19 B 
 
Tehtävä   25 
 
Maksimipisteet 10 
 
Yllätys 2 
 
VETTÄ  
 
Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 3 minuuttia. Aika 
päättyy partion kaadettua kaiken kuljettamansa veden mitta-astiaan tai kun rastimies 
keskeyttää suorituksen ajan loputtua. 
 
Partio havaitsee huonosti sammutetun nuotion ja siitä on alkamassa metsäpalo. Partion 
tehtävänä on kuljettaa kerralla mahdollisimman paljon vettä alkamassa olevan palon 
sammuttamiseksi rastimiehen osoittamaan ”nuotiopaikkaan”.  Em. paikalla partio kaataa 
veden mitta-astiaan.  
 
Partio voi käyttää vain oheisia apuvälineitä (jätesäkki, muovipussi ja hedelmäpussi). 
Maksimissaan neljä partion jäsentä voi kantaa vettä. 
 
Arvostelu: 
Vettä kannettu määräajassa > 50 litraa 10 pistettä 
Vettä kannettu määräajassa 40-50 litraa 8 pistettä 
Vettä kannettu määräajassa 30-40 litraa 6 pistettä 
Vettä kannettu määräajassa 20-30 litraa 4 pistettä 
Vettä kannettu määräajassa 10-20 litraa 2 pistettä 
Vettä kannettu määräajassa < 10 litraa 0 pistettä 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus   0 pistettä  
 
 
 
 



   
                        

 

Lauantai 21.9. 
 

Rasti   L20 
 
Tehtävä   26 
 
Maksimipisteet 15 
 
Kätevyys 1 
 
LUOTI 
 
Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 45 minuuttia. Aika 
alkoi tehtäväkäskyn saatuanne. Aika päättyy ilmoittautuessanne lähtöpaikalla.  
 
Partion tehtävänä on tehdä annetuista materiaaleista annetun ajan puitteissa 
mahdollisimman pyöreä Ε11 mm:n tinakuula ja vierittää sitä putkea pitkin mahdollisimman 
pitkälle mittauspisteessä. Mittauspisteessä tehtävä vieritys ei sisälly annettuun 45 minuutin 
aikaan. Aika päättyy ilmoittautuessanne jatkamaan matkaa lähtöpaikalla. Tämän jälkeen 
kuulaa ei saa enää muokata. Lähtöpaikalta on viitoitus mittauspisteeseen. 
Mittauspisteessä kuulan vierittämisen tekee rastihenkilöstö. Vierittämisen jälkeen kuula 
palautetaan partiolle.  
 
Partion suositellaan tekevän muotti kuulan valamiseen annetusta puusta ja sulattavan 
tinan ilmoittautumispisteestä saatavalla tinakauhalla (keittimellä). Tinakauhojen rajoitetusta 
määrästä johtuen kauha haetaan vasta sitä tarvittaessa ja palautetaan välittömästi käytön 
jälkeen takaisin ilmoittautumispisteeseen. 
 
Tinan valajan on käytettävä valamisen aikana partion mukanaan tuomiaan suojalaseja ja 
partion on toimittava koko tehtävän ajan turvallisuusasiat huomioon ottaen. Erityistä 
varovaisuutta on noudatettava sulan tinan kanssa ! 
 
Tehtävän suorittamisen jälkeen partion on siistittävä muotin rakennuspaikka ja kuljetettava 
syntyneet jätteet ilmoittautumispisteeseen. 
 
Liitteet: 
- Tinanpala 
- Puuta 
- Rautalankaa 
 
Arvostelu: 
Valamalla valmistettu kuula  5 pistettä 
Kuulan halkaisija 11 mm Κ2 mm  3 pistettä 
Vierityspisteitä ei voi saada mikäli partiolla ei ole valamalla rakennettua kuulaa. 
Kuulan vieritys yli 150 cm  7 pistettä 
Kuulan vieritys 100-150 cm  5 pistettä 
Kuulan vieritys 30-100 cm  3 pistettä 
Kuulan vieritys alle 30 cm  0 pistettä 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus   0 pistettä 



   
                        

 

Lauantai 21.9. 
 

Rasti   L20 
 
Tehtävä   27 
 
Luonto ja erätaidot 5 
 
RUOKAILU  JA LEPO 
 
 
Partion on huolehdittava jotospäivän aikana riittävästä levosta. Partiolla on tehtävän 26 
suorittamisen aikana mahdollisuus huoltaa itseään. Lepotauon pituus on 45 minuutta. 
 
 



   
                        

 

Lauantai 21.9. 
 

 
 
Rasti   L20 
 
Tehtävä   28 
 
Suunnistus ja kartat 3 
 
REITTI  
 
 

Tehtävä alkoi tehtäväkäskyn saatuanne. Tehtävä päättyy partion ilmoittautuessa 
rastille L31 (yö). 
 
Partion tehtävänä on siirtyä rastien L21-L30 kautta rastille L31 (yö). Rastit L21-L30 
sulkeutuvat viimeistään klo 21:00. Rastit on kierrettävä numerojärjestyksessä ja 
leimattava rasteilla olevilla pihtileimasimilla numerojärjestyksessä leimauskorttiin. 
Mikäli partio ei ehdi rastille ajoissa, partiolta jää ko. rastin tehtävä suorittamatta ja 
tehtäväpisteet saamatta. Partion on joka tapauksessa haettava rastilta leima 
leimauskorttiin. Mikäli partiolla ei löydy leimoja kaikilta rasteilta, partio katsotaan 
keskeyttäneeksi.  
 

 
Liitteet: 

 
- Rastien leimauskortti 
- Rastien L21-L31 koordinaatit  



   
                        

 

Lauantai 21.9. 
 

 
Rasti   L21 
 
Tehtävä   29 
 
Maksimipisteet 5 
 
Reserviläisen yleistiedot ja –taidot 4 
 
PERINTEET 
 
Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 8 minuuttia. Aika 
päättyy partion palauttaessa partion nimellä ja numerolla varustetun vastauspaperin 
rastimiehelle viimeisen tunnistettavan esineen jälkeen. 
 
Kriisiaikoina on joudutaan ottamaan käyttöön joskus vanhaakin esineistöä. Partion 
tehtävänä on tunnistaa maaseudun vanhaa käyttöesineistöä mahdollista kriisiajan tarvetta 
varten. 
 
Partio kulkee tien laitaa, johon on sijoitettu kymmenen numeroitua esinettä muutaman 
metrin välein seipääseen kiinnitettyinä. Seipääseen on kiinnitetty esineen numero ja 
vastausvaihtoehdot. Vaihtoehtoja on viisi ja ne on merkitty kirjaimilla a, b, c, d ja e. Partion 
oikeaksi katsoma vaihtoehto ympyröidään vastauslomakkeeseen kunkin kysymysnumeron 
kohdalle. 
 
Tien molemmilla puolilla on samanlaiset esineet ja partion on kuljettava koko ajan tien 
samaa puolta.     
 
Arvostelu: 
Oikein tunnistettu esine   0,5 pistettä 
Väärin tunnistettu esine  0 pistettä 
Ajan ylitys   0 pistettä  
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus  0 pistettä  
 
1. Juurikkaan nostohaarukka 
2. Luokka, luonkki (hevosen valjaiden osa) 
3. Palohaka (revitään hirsirakennusta tulipalossa) 
4. Naudan nenäpihdit (pidellään tai talutetaan nautaa sieraimista) 
5. Tykytin, tykyttäjä (lypsykoneen osa) 
6. Suokenkä (hevosen kenkään kiinnitettävä) 
7. Piippaussakset (hiusten kiharrukseen) 
8. Makkarasarvi (makkarasuolen täyttämiseen) 
9. Koveli, kovelo (puun kovertamiseen) 
10. Sokerisakset 
 
 
 



   
                        

 

Lauantai 21.9. 
 

 
Rasti   L22 
 
Tehtävä   30 
 
Maksimipisteet 10 
 
Yllätys 3 
 
MUISTITEHTÄVÄ 
 
 
Aika alkaa ensimmäisen partion jäsenen mennessä näköesteen taakse ja päättyy, 
kun partio ilmoittaa olevansa valmis tai kun rastimies ilmoittaa ajan loppumisesta. 
Aikaa tehtävän suorittamiseen on kaksi minuuttia. 
 
Partion johtaminen, yhteistoiminta ja keskinäinen kommunikointi joutuvat 
koetukselle. Näköesteen takana on kuusi purkkia, joista kolmen alla on jokin esine. 
Partion tehtävänä on selvittää minkä purkkien alla ja mitä esineitä näköesteen 
takana on.  
 
Kukin partion jäsen käy vuorotellen näköesteen takana, missä hän saa katsoa 
yhden purkin alle. Kun partio luulee tietävänsä minkä purkin alla mikäkin esine on, 
pysäyttää rastimies ajan partion ilmoituksesta – siis silloin kun partio uskoo 
tietävänsä kaikkien esineet ja niiden paikat. Tämän jälkeen yksi partion jäsen käy 
näyttämässä minkä purkin alla mikäkin esine on.  
 
Partion jäsenet eivät saa keskustella ajan katkaisun jälkeen. 

 
Arvostelu: 
Jokaisesta oikeasta esineestä ja sen oikeasta paikasta 2 pistettä / esine 
Aika alle 1 minuutti   4 pistettä 
Aika 1 - 1,5 minuuttia   2 pistettä  
Aika 1,5 - 2 minuuttia   1 piste  
Ajasta saa pisteitä vain jos kaikki esineet on oikein 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus   0 pistettä  
 



   
                        

 

Lauantai 21.9. 
 

Rasti   L23 
 
Tehtävä   31 
 
Maksimipisteet 10 
 
Reserviläisen yleistiedot ja –taidot 5 
 
YMPÄRISTÖTIETOUS 
 
Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 5 minuuttia. Aika 
päättyy partion palauttaessa tämän partion nimellä ja numerolla varustetun kysymys-
/vastauspaperin rastimiehelle.  
 
Partion tehtävänä on vastata oikein suorituspisteissä esitettyihin viiteen kysymykseen ja 
ympäröidä alle oikeaksi katsomansa vastaus vastauspaperille. 
 
Arvostelu: 
Oikea vastaus   2 pistettä 
Väärä vastaus   0 pistettä 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus   0 pistettä  
 
 
 
 
Partion numero:_________ Partion nimi:_________________ 
 
 
 
1. a b c d e 
Eniten uhanalaisia lajeja on hyönteisissä 
 
2. a b c d e 
 

 
 
3. a b c d e 
Kuivunutta maalia sisältävän maalipurkin voi laittaa sekajätteisiin 
 
4. a b c d e 
Suurimpien sudenkorentojen lentonopeus voi olla 30-40 km/h 
 
5.  a b c d e 
Tehtävässä oli a) haapa b) mänty c) pihlaja d) vaahtera e) harmaaleppä 
 

Oheinen merkki kuvaa haitallista ja 
ärsyttävää ainetta 



   
                        

 

Lauantai 21.9. 
 

 
Rasti   L24 
 
Tehtävä   32 
 
Maksimipisteet 10 
 
Aseet ja ammunta 4 
 
TILAPÄISASE 
 
Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne. Aika tehtävän suorittamiseen on 4 minuuttia. Aika 
päättyy tehtävän oikeaan suoritukseen tai ajan loppuessa. 
 
Partion tehtävänä on tehdä tilapäisase ja tuhota sillä annettu kohde.  
 
Partio tekee ritsan annetuista välineistä, puhaltaa kohteekseen ilmapallon, asettaa 
puhalletun ilmapallon maaliksi ja tuhoaa sen ampumalla rastimiehen osoittamasta 
paikasta. Partiolla on käytettävissään välineet ritsan valmistamiseksi, ilmapallo kohteeksi 
ja kiviä ammuksiksi. 
 
Partion jokaisen jäsenen on ammuttava vähintään kerran ellei kohdetta saada tuhottua 
ennen sitä. Kiviä saa ampua vai yhden kerrallaan.  
 
Arvostelu: 
Ampumakelpoinen ritsa  2 pistettä 
Tehtävä suoritettu alle 1 minuutissa 8 pistettä lisää 
Tehtävä suoritettu alle 2 minuutissa 5 pistettä lisää 
Tehtävä suoritettu alle 3 minuutissa 2 pistettä lisää 
Ilmapallo hajoaa ennen ampumista  0 pistettä 
Tehtäväkäskyn  vastainen suoritus  0 pistettä 
 

 



   
                        

 

Lauantai 21.9. 
 

 
Rasti   L25 
 
Tehtävä   33 
 
Maksimipisteet 13 
 
Ensiapu 2 
 
HÄTÄENSIAPU 
 
Suoritus alkaa rastimiehen merkistä ja päättyy kunnes partio ilmoittaa olevansa valmis tai 
kunnes rastimies keskeyttää suorituksen ajan loppuessa. Aikaa tehtävän suorittamiseen 
on 3 minuuttia. 
 
Partio on lähestyy omien leiriä, jossa on jo ehditty aloittaa leiriytyminen ja polttopuiden 
hankinta. Partio löytää rastimiehen osoittaman henkilön. Partion tehtävänä on antaa oikea 
ensiapu. Oikea ensiapu perustuu SPR:n viimeisiin ohjeisiin ensiavun antamisesta. 
 
 
Arvostelu 
Oikein annettu ensiapu suoritusaikana 13 pistettä ( 1 piste / oikea toimenpide) 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus  0 pistettä 
 
- Johtovastuun ottaminen    1 p 
- Potilas heti makuulle      2 p 
- Jalka heti koholle     1 p 
- Paine haavalle kädellä heti ja paino koko ajan  2 p  
- tarkkailu, hengityksen ja tajunnan tason seuranta  1 p 
- paineside; imevä materiaali ja paine   1 p 

tiukka side (EI kiristysside)  1 p 
- sykkeen tarkistus     1 p 
- peittely, asento mukavaksi    1 p 
- valtimorungon painaminen    1 p 
- avun hälytys / metsästä siirron järjestelyiden aloitus  1 p 
 



   
                        

 

Lauantai 21.9. 
 

Rasti   L26 
 
Tehtävä   34 
 
Maksimipisteet 10 
 
Yllätys 4 
 
ESTERATA 
 
Suoritus alkaa rastimiehen merkistä ja päättyy kunnes rastimies keskeyttää suorituksen 
ajan loppuessa. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 3 minuuttia. 
 
Partio joutuu äkilliseen panssarintorjuntatehtävään. Partion tehtävänä on kantaa 
telamiinoja mahdollisimman pitkä matka tehtävän suoritusaikana. Esteradalla on yksi ylitys 
ja yksi alitus, jotka partion ylitettävä ja alitettava rastimiehen ohjeiden mukaisesti. 
 
Kerrallaan miinoja kantaa vain yksi henkilö. Miinojen vaihto partion jäseneltä toiselle on 
sallittua vain esteradan aloituspisteen takana. Partion ei tarvitse kantaa tavaroitaan 
tehtävän aikana. 
 
Arvostelu: 
Pisin kuljettu matka  10 pistettä 
0,5 x keskimäärin kuljettu matka 0 pistettä (väli interpoloidaan suoraviivaisesti) 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus 0 pistettä 
 
 
Pisin kuljettu matka 500 metriä (matka < 236 m = 0 pistettä)



   
                        

 

Lauantai 21.9. 
 

Rasti   L27 
 
Tehtävä   35 
 
Maksimipisteet 5 
 
Aseet ja ammunta 5 
 
TILAPÄIS-PST  
 
Partio varustaa tämän kysymys/vastauslomakkeen partion nimellä ja numerolla. 
 
Talvisodassa tuli kuuluisaksi ns. Molotovin Cocktail, joka oli yksinkertainen tilapäisPST-
väline. Se heitettiin panssarivaunun peräkannelle moottorin päälle tarkoituksena sytyttää 
panssarivaunu tuleen.  
 
Partio saa katsoa rastilla olevaan laatikkoon 30 sekunnin ajan. Laatikossa on viisi erilaista 
vaihtoehtoa rakentaa Molotovin Cocktail. Partion tehtävänä on päättää, mikä oheisista 
vaihtoehdoista on paras. Vastauksen kirjoittamiseen partiolla on aikaa 1 minuutti.  
 
Paras Molotovin Cocktail syntyy laatikon vaihtoehdosta:___________ 
 
Arvostelu: 
Paras vaihtoehto  4 pistettä 
D  terva, viina, bensa, tähtisadetikku 
Toiseksi paras   3 pistettä 
B 
Kolmanneksi paras   2 pistettä 
A 
Neljänneksi paras   1 piste 
C 
Huonoin vaihtoehto  0 pistettä 
E 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus 0 pistettä 
 
Tämän jälkeen partio arvioi montako kappaletta Molotovin Cocktaileja valmistettiin 
tavisodan aikana ?  

Vast 550 000 kpl 
 

Arvostelu: 
Oikea vastaus Κ10 % 1 piste 
Muu vastaus  0 pistettä 
 
 
 
Partion numero:__________ Partion nimi:_________________ 
 
 



   
                        

 

Lauantai 21.9. 
 

Rasti   L28 
 
Tehtävä   36 
 
Maksimipisteet 8 
 
 
Havainnointi ja arviointi 3 
 
SÄHKÖÄ 
 

Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne. Aikaa tehtävän suorittamiseen on kymmenen 
minuuttia. Aika päättyy, kunnes partio palauttaa tämän kysymys- ja vastauslomakkeen 
nimellään varustettuna palautuspaikalle alimmalla lammella (n. 50 metrin päähän). 
 
Partion tehtävänä on: 
  
1) arvioida oheisten lampien vedenpintojen korkeusero ts. ylimmän ja alimman 

lammen vedenpintojen korkeuksien erotus metreinä 
 
Vast. 4,1 m (paikalla tehtävän arvioinnin lisäksi tehtävän ratkaisussa olisi voinut 
käyttää alemman tehtävän kaavaa suuruusluokan löytämiseksi) 
 

2) arvioida paljonko potentiaalienergiaa 1 m3 ylimmän lammen pinnassa olevaa vettä 
sisältää alimman lammen pintaan verrattuna. Ympäröi oikea vastaus. 
(Vinkki: W = mgh ja 1000 J = 0,0003 kWh)  
 
(a) 0,005 kWh 
(b) 0,01 kWh (W=1000 kg x 10 m/s2 x 4,1 m = 41 kJ = 0,0123 kWh) 
(c) 0,2 kWh 
(d) 2 kWh 

 
Partion numero:__________ Partion nimi:__________________________ 
 
Arvostelu: 
1) Lampien pintojen korkeusero Κ0,2 metriä 5 pistettä 

Lampien pintojen korkeusero Κ0,5 metriä 3 pistettä 
Lampien pintojen korkeusero Κ1 metri 1 piste 
Lampien pintojen korkeusero >Κ1 metri 0 pistettä 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus 0 pistettä 
 

2) Oikea vastaus    3 pistettä 
Oikeasta seuraava vastaus  1 piste 
Muut vastaukset   0 pistettä 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus 0 pistettä 
 

  



   
                        

 

Lauantai 21.9. 
 

 
 
Rasti   L29 
 
Tehtävä   37 
 
Maksimipisteet 10 
 
Luonto ja erätaidot 6 
 
TILAPÄISRAVINTO  
 
Aikaa tehtävän suorittamiseen on 10 minuuttia (ohjeellinen aika). Tehtävä päättyy partion 
palauttaessa kysymys- / vastauspaperin nimellään ja numerollaan varustettuna 
rastimiehelle tehtäväpolun päässä. 
 
Partio on joutunut luonnon armoille – selviytyäkseen partiolta vaaditaan tietoja. Rastilla 
suoritetaan Taigan alkuperäisasukkaiden luonnonkulttuurisia selviytymisstrategioiden 
tutkailua. 
 
Partion tehtävänä on vastata oikein alla oleviin kysymyksiin. Tehtäviä on kolme, joissa 
kussakin kysymyksiä 1-6. Partio merkitsee vastaukset oheiseen kysymys- / 
vastauslomakkeeseen.  
 
Tehtäväpolkuja on kaksi, joissa on samat tehtävät, joten yhden polun läpikäynti riittää. 
 
Arvostelu: 
 
Tehtävä 1 
Kasvin tunnistus oikein   0,5 pistettä 
Käytettävyys oikein (S, M) 0,5 pistettä  
 
Tehtävä 2: 
Oikea vastaus   1 piste 
 
Tehtävä 3: 
Oikea vastaus   2 pistettä 
 
Kaikissa tehtävissä: 
Väärä vastaus   0 pistettä 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus 0 pistettä 



   
                        

 

Lauantai 21.9. 
 

L29 TILAPÄISRAVINTO  
 
 
Partion numero:___________ Partion nimi:_____________________ 
 
TEHTÄVÄ 1 
 
Tunnista kasvi, ja merkitse , onko kasvi syötävä ( S ) tai myrkyllinen ( M ) 
                                      M S 
A osmankäämi       X 
                                    
B kielo  X 
 
C myrkkykeiso X 
 
D iso hirvenjäkälä  X 
 
E poimulehti  X 
 
F tyrni   X 
 
TEHTÄVÄ 2 
 
Pettua on käytetty maassamme viimeksi tarpeeseen 1941-1943 eli viime sotiemme aikana. Tapa 
on ollut tunnettu Siperiasta Pohjois-Amerikkaan kaikkien pohjoisella havumetsävyöhykkeellä 
eläneiden alkuperäiskansojen keskuudessa. 
Mistä puusta pettua voidaan valmistaa ? (merkitse rastilla oikea vaihtoehto) 
A. koivu X 
B. mänty X 
C. kuusi 
D. lehmus 
 
Mistä puun osasta pettu on tehty? (merkitse rastilla oikea vaihtoehto) 
 
A. Puuaines (sydänpuu+pintapuu) 
B. Jälsi (eläviä kasvisoluja) X 
C. Nila (kuoren elävää solukkoa) X 
D. Kuori (kuoren kuollutta solukkoa) 
Lisätietoa http://www.mmm.fi/luonnontuote/erikoiskeruutuotteet/pettudiat.html 
 
TEHTÄVÄ 3 
 
Sissijoukkue (25 taistelijaa) kaataa hirven. 
Miten moneksi vuorokaudeksi hirvi, 130 kg lihaa + 10 kg  rasvaa , 
riittää ravinnoksi joukkueelle ? 
Yksittäisen taistelijan energiantarve on 2200 kcal (440 kj) vuorokaudessa. 
 
Merkitse rastilla oikea vaihtoehto: 
 
A. 5 vuorokautta X (hirvenlihan energiasisältö ˜  123 kcal/100g, rasvan 900 kcal/100g) 
B. 25 vuorokautta  
C. 50 vuorokautta 
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Rasti   L30 
 
Tehtävä   38 
 
Maksimipisteet 8 
 
Reserviläisen sotilastiedot ja –taidot 8 
 
KANSALLISUUDET 

 
Tehtävä ei ole aikatehtävä. Tehtävä alkoi tehtäväkäskyn saatuanne ja päättyy partion 
palauttaessa tämän kysymys-/vastauspaperin nimellään ja numerollaan varustettuna 
rastilla L31(yö). 
 
Partio joutuu avustamaan sotilaspoliiseja toiminta-alueella. Alueella saadaan kiinni viisi eri 
kansallisuuteen kuuluvaa henkilöä, joiden kotimaa on selvitettävä. Henkilöiltä löytyy 
erilaisia tunnuksia / esineitä / tekstejä joiden avulla partion olisi saatava selville henkilöiden 
kansallisuudet. 
 
Arvostelu: 
Oikea vastaus   2 pistettä 
Väärä vastaus  0 pistettä 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus 0 pistettä 
 
Partion numero:_________ Partion nimi:_________________ 
 
1. Henkilö 1 on löydetty tajuttomana ja hänen henkilökortin mukaan hän kuuluu FRDF-

joukkoihin. Mikä kansallisuus ? 
Vast Suomi (The Finnish Rapid Deployment Force) 

 
2. Henkilöllä 2 kotimaassaan valmistettu on alla olevan kuvan A kaltainen ase. Mikä 

kansallisuus ? 
Vast Ranska (Fusil Automatique MAS, FA-MAS) 

 
3. Henkilöllä 3 on hänen kotimaassaan valmistettu pistooli ”LLAMA M82”. Mikä 

kansallisuus ? 
Vast Espanja 

 
4. Maansa erikoisjoukkoihin kuuluvalla henkilöllä 4 on alla olevan kuvan B mukainen 

tunnus. Mikä kansallisuus ? 
Vast Iso-Britannia (SAS-joukkojen tunnus ”Who Dares Wins”)  

 
 
 



   
                        

 

Lauantai 21.9. 
 

Rasti   L31 
 
Tehtävä   39 
 
Maksimipisteet 5 
 
Luonto ja erätaidot 7 
 
MAJOITTUMINEN JA LÄHTÖKÄSKY SUNNUNTAILLE 
 
 
Partion tehtävänä on majoittua annetun karttapiirroksen mukaiselle paikalleen, suorittaa 
annetut tehtävät (39-41). Partion majoituspaikalla oleva numerokyltti on pidettävä 
näkyvissä koko yön ajan ja jätettävä paikalle partion jättäessä majoituspaikan 
sunnuntaiaamuna. 
 
Partion on ilmoittauduttava 1 tunnin kuluttua tälle yörastille saapumisestaan tehtävän 40 
suorituspaikalla. Suorituspaikka on sunnuntain lähtöpaikalta lähtevän n. 100 m viitoituksen 
päässä. Tehtävässä partiolla on oltava varusteena valaisimet. 
  
Partio majoittuu hyvien leiriytymistapojen mukaisesti. Partio siivoaa leiripaikkansa roskista 
ja peittää nuotion huomaamattomaksi.  Partio tekee yörastille saamansa tehtävät ja 
ilmoittautuu seuraavan aamun lähtöpaikalla 10 minuuttia ennen annettua lähtöaikaa. 
 
Partion on taattava läheisille partioille nukkumarauha. Yöpymisalueella on hiljaisuus klo 
0:00 - 05:00 välisenä aikana 
 
Avotulen teko on sallittua partiolle merkityllä alueella. Polttopuiden noutopaikka, 
vesipaikka, WC:t ja jäteastiat on merkitty karttapiirrokseen. Partion on huolehdittava 
tulenteon turvallisuudesta.  
 
Partion on ilmoittauduttava sunnuntain lähtöpaikalla (paikka on esitetty annetussa 
kartassa)  
 
 
Lähtöaika klo________ 
 
Majoittumista ja partion toimintaa majoitusalueella arvostellaan. Maksimipistemäärä 
majoittumisesta on 5 pistettä. 
 
Liite: 
 
Kartta majoitusalueesta 
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Rasti   L31 
 
Tehtävä   41 
 
Maksimipisteet 15 
 
Kätevyys 2 
 
 
TILAPÄISTYÖKALU 
 
Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne. Aikaa tehtävän suorittamiseen on majoittumis- 
ja lähtökäskyssä annetun mukaisesti. 
 
Partion tehtävä on tehdä mallin mukaisen saha tilapäistarvikkeista. Malli on 
nähtävissä vesipisteen välittömässä läheisyydessä. Mallisahaan ei saa koskea. 
Partio saa käyttää sahan valmistamiseen mukanaan olevia tarvikkeita (mm. naru ja 
työkalut). Valmiissa sahassa ei saa olla muita tarvikkeita kuin on mallisahassakaan 
käytetty. 
 
Sunnuntain lähdön yhteydessä (ennen lähtöaikaa) partio tekee valmistamallaan 
sahalla sahausnäytteen. Partio jättää nimellään ja numerollaan varustetun sahan 
sahausnäytteen jälkeen toimitsijoille kuljetettavaksi Jotoskeskukseen. Sahan mallin 
mukaisuuden ja siisteyden arviointi tehdään sahoille sahauksen jälkeen. 
Jotoskeskuksesta partio saa oman sahansa maaliin tulon jälkeen. 
 
 
Arvostelu: 
Sahan mallin mukaisuus  8 pistettä 
Sahan siisteys  2 pistettä 
Sahan toimivuus  5 pistettä 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus 0 pistettä 
 
Liitteet: 
- sahanterä 
- 2 naulaa 
 
 
 
 
 


