
   
                        

Perjantai 20.9. 
 

 
 
 
 
 
 
Rasti   P1 
 
Tehtävä   1 
 
Maksimipisteet 5 
 
 
Reserviläisen yleistiedot ja –taidot 1 
 
AKAA – TUNTEMUS  
 
Tehtävä alkoi tehtäväkäskyn saatuanne ja päättyy palauttaessanne vastauspaperin lähdön 
yhteydessä. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 10 minuuttia. 
 
Partion tehtävänä on vastata oheisiin Akaata koskeviin kysymyksiin valitsemalla oikea (t) 
vastaus vaihtoehtojen joukosta tai kirjoittamalla oikea(t) vastaukset niille varattuun tilaan. 
 
 
 
Arvostelu: 
Oikea vastaus   0,5 pistettä 
Väärä vastaus     0 pistettä 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus     0 pistettä 
 
Liitteet: 
 

- Kysymys- ja vastauslomake 
 



   
                        

Perjantai 20.9. 
 

P1 tehtävä 1  AKAA – TUNTEMUS 
 
 
Partion numero:_________ Partion nimi:_______________________ 
 
1. Akaan seurakunta on perustettu vuonna 1483. Akaan nykyinen puukirkko ei ole aivan 
tuolta ajalta. Milloin se on rakennettu ? 
a) 1617  b) 1717  c) 1817 
 
2. Kuka seuraavista entisistä ja nykyisistä julkisuuden henkilöistä ei ole käynyt Toijalan 
yhteiskoulua ? 
a) arkkiatri Arvo Ylppö 
b) valtioneuvos Harri Holkeri 
c) Soneran entinen toimitusjohtaja Aulis Salin 
 
3. Toijalan ja Kylmäkosken kunnat kuuluvat Pirkanmaan maakuntaan. Mikä on Pirkanmaan 
maakuntalintu ? 
a) varis   b)varpunen   c) västäräkki 
 
4. Missä joukkuelajissa toijalalaiset  ovat saavuttaneet Suomen mestaruuksia 
a) futsal  b) pesäpallo  c) salibandy 
 
5. Minä vuonna moottoritie saavutti Toijalan ? 
a) 1999  b) 2000  c) 2001 
 
6. Kuka seuraavista kenraaleista ei ole syntynyt Toijalassa tai Kylmäkoskella ? 
a) prikaatikenraali Antti Numminen 
b) kenraalimajuri Aaro Pajari 
c) kenraaliluutnantti Jussi Hautamäki 
 
7. Toijalassa on noin 8200 asukasta. Mikä on ollut väkiluvun muutos viimeisen vuoden 
aikana ? 
a) – 200 asukasta 
b) 0 asukasta 
c) + 200 asukasta 
 
8. Kylmäkoskella aloitti vuonna 1993 toimintansa Kylmäkosken vankila (ent. Hämeen 
lääninvankila). Kuinka monta vankia em. vankilasta on tähän mennessä karannut ? 
a) 21  b)1  c) 0 
 
9. Toijalan kaupungin pinta-ala on noin  
a) 5000 km2  
b) 500 km2 
c) 50 km2 
  
10. Kuinka monta meren rannalla sijaitsevaa satamakaupunkia sijaitsee 150 km:n säteellä 
Toijalasta ? 
a) 9 
b) 6 
c) 3 
 
 



   
                        

Perjantai 20.9. 
 

 
 
Rasti   P1 
 
Tehtävä   2 
 
Suunnistus ja kartat 1 
 
REITTI 
 
 

Tehtävä alkoi tehtäväkäskyn saatuanne. Tehtävä päättyy partion ilmoittautuessa 
rastille P10 (yö). 
 
Partion tehtävänä on siirtyä rastien P1-P9 kautta rastille P10 (yö) rastien. Rastit 
suljetaan pe-la välisenä yönä viimeistään klo 03:00. 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: 
 

- Kartta (2x värillinen ja 2x mustavalkoinen) 
- Rastien leimauskortti 
- Rastien P3-P10 koordinaatit (rastit 1 ja 2 merkitty karttaan / viitoitettu) 
- Morsen aakkosten laadintaperusteet ja viittomakieliset aakkoset   
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Rasti   P2 
 
Tehtävä   3 
 
Maksimipisteet 11 
 
 
Ensiapu 1 
 
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 löytää maassa makaavan henkilön (rastimies osoittaa henkilön). Partion tehtävänä 
on antaa oikea ensiapu rastimiehen antaman tilannekuvauksen mukaisesti. Oikea ensiapu 
perustuu SPR:n viimeisiin ohjeisiin ensiavun antamisesta. 
 
 
Arvostelu 
Oikein annettu ensiapu suoritusaikana 11 pistettä ( 1 piste / oikea toimenpide) 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus  0 pistettä 
 
- Johtovastuun ottaminen    1 p 
- Potilaan tutkiminen;  puhuttelu, ravistelu    1 p 
  pään kääntö taakse   1 p 
  hengityksen tutkiminen  1 p 
- Kylkiasentoon kääntäminen (uusi tai vanha tekniikka ok) 1 p 
  pään asennon tarkistus  1 p 
- tarkkailu, hengityksen ja tajunnan tason seuranta  1 p 
- hätäilmoitus (täyttö annetulle paperille);  

nroon 112    1 p 
paikka, nimi   1 p 
vamman laatu   1 p 
opastus    1 p  

  
 
 
 



   
                        

Perjantai 20.9. 
 

 
Rasti   P3 
 
Tehtävä   4 
 
Maksimipisteet 5 
 
 
Reserviläisen sotilastiedot ja –taidot 1 
 
ÄÄNIHAVAINNOT 
 
Suoritus alkaa rastimiehen merkistä.  
 
Partio tehtävänä on tehdä oikeita äänihavaintoja. Partio kuulee 5 kpl ääniä nauhalta, jonka 
aikana / jälkeen partio kirjaa havaintonsa tähän paperiin. Rastimies kertoo nauhan 
loppumisesta, minkä jälkeen havaintojen kirjaamiseen on aikaa vielä 1 minuutti. Äänien 
kuuluessa partion on oltava hiljaa. Tehtävä päättyy partion palauttaessa nimellään ja 
numerollaan varustetun vastauspaperinsa rastimiehelle.  
 
Tehtävän jälkeen partio poistuu hiljaisuudessa viitoitusta pitkin pellon laitaan ja jatkaa 
jotosta.  
 
Arvostelu: 
Oikea äänihavainto  1 piste 
Väärä äänihavainto  0 pistettä 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus 0 pistettä 
 
 
Partion numero:__________ Partion nimi:_____________  
 
Vastaukset: 
 
 
1) panssarivaunu 
 
 
2) puhelimen pirinä 
 
 
3) lapiolla kaivaminen 
 
 
4) sahaaminen 
 
 
5) kiväärin latausliike 
 



   
                        

Perjantai 20.9. 
 

 
 
 

-  
Rasti   P4 A ja P4 B 
 
Tehtävä   5 
 
Maksimipisteet 10 
 
 
Aseet ja ammunta 1 
 
ASEKÄSITTELY PIMEÄLLÄ 
 

Partion tehtävänä on koota rynnäkkökivääri Rk 62 oikein ja mahdollisimman nopeasti 
sekä lipastaa em. rynnäkkökiväärin lipas täyteen (30:llä patruunalla) rastimiehen 
osoittamassa teltassa.  
 
Partion omien valaisimien käyttö tehtäväsuorituksen aikana on kielletty. Teltta on 
valaistu öljylampulla (myrskylyhdyllä). 
 
Aika alkaa partion ollessa kokonaisuudessaan teltassa ja päättyy kunnes partio 
ilmoittaa olevansa valmis. Aikaa tehtävän suorittamiseen on korkeintaan 3 minuuttia, 
jonka jälkeen rastimies keskeyttää tehtävän. 
 
Arvostelu: 
Tehtävän oikea suoritus alle 1 minuutin ajassa 10 pistettä 
Tehtävän oikea suoritus alle 1,5 minuutin ajassa 8 pistettä 
Tehtävän oikea suoritus alle 2 minuutin ajassa 6 pistettä 
Tehtävän oikea suoritus alle 2,5 minuutin ajassa 4 pistettä 
Tehtävän oikea suoritus alle 3 minuutin ajassa 2 pistettä 
Tehtävän suoritus keskeytetään 3 min kohdalla 0 pistettä 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus  0 pistettä 
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-  
Rasti   P5 
 
Tehtävä   6 
 
Maksimipisteet  8 
 
Reserviläisen sotilastiedot ja –taidot 2 
 
VIESTITYS 
 

Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 3 minuuttia, 
jonka jälkeen rastimies tarvittaessa keskeyttää suorituksen. 
 
Partion tehtävänä on saattaa mahdollisimman nopeasti rastipaikalta löytyvä 
kenttäpuhelin käyttökuntoon ja kytkeä se parikaapelilinjaan sekä toimittaa sillä viesti 
esikuntaan mahdollisimman nopeasti. Puhelin on saatava sitä ennen toimintakuntoon. 
Viestitettävä sanoma on ”JotostAkaa käynnissä. Partion nimi ja numero”. Viesti 
katsotaan hyväksytysti lähetetyksi, kun partio saa puhelimesta vastaukseksi partion 
nimen ja numeron. 
 
Arvostelu: 
Viestin onnistunut lähetys kootulla puhelimella 4 pistettä 
Puhelimen kokoamisen toimenpiteet  1 piste / toimenpide 
Ajan ylitys     0 pistettä 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus  0 pistettä 
 

 
Puhelimen kokoamisen toimenpiteet: 
- puhelimen ”avaaminen”   1p 
- patterien asettaminen paikalleen 1 p 
- linjaan kytkentä   1 p 
- partion johtaminen    1 ph 
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Rasti   P6 
 
Tehtävä   7 
 
Maksimipisteet 5 
 
Reserviläisen sotilastiedot ja –taidot 3 
 
RESERVILÄISTIETOUS 

 
Partion tehtävänä on vastata oheisiin kysymyksiin. Oikeat vastaukset perustuvat 
Reserviläisen käsikirja 2001:een. Tehtävä päättyy partion palauttaessa tämän 
kysymys-vastauslomakkeen partion nimellä ja numerolla varustettuna viitoituksen 
päässä olevalle rastihenkilölle. 
 
Partion numero:__________ Partion nimi:_____________  
 
Arvostelu: 
Oikea vastaus    0,5 pistettä 
Väärä vastaus    0 pistettä 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus  0 pistettä 
 
1. C (rk:n tähtäimen sivusäädön yksi täysi kierros 150 m:n etäisyydellä taulussa 

on 25 cm) 
2. B (kotimaisen rk:n käyttöetäisyys on 500 m) 
3. A (taktisten merkkien ympyrä tarkoittaa huoltoa ja hallintoa= 
4. B (telamiina painaa 10 kg) 
5. C (käyttäjälleen vaarallisin on putkimiina) 
6. B (pimeässä 100 %:n näkökyky saavutetaan 30 minuutissa) 
7. C (karttaa tulisi lukea pimeässä punaisessa valossa) 
8. B (KES 88:n läpäisykyky on 300 mm) 
9. C (yksin elvytettäessä rytmi on 2 puhallusta ja 15 painallusta) 
10. A (reserviläinen voidaan ylentää 5 vuoden välein)    

 



   
                        

Perjantai 20.9. 
 

 
Rasti   P7 
 
Tehtävä   8 
 
Maksimipisteet 5 
 
 
Havainnointi ja arviointi 1 
 
PAINON ARVIOINTI 
 
Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 2 minuuttia, jonka 
jälkeen partion on ilmoitettava vastaus rastimiehelle. Rastimies ilmoittaa ajan päättymisen. 
 
Partion on saatava ruokansa maasto-olosuhteissa. Onkiessaan partiolla tärppää 
välittömästi. Partion tehtävänä on arvioida ”kalansaaliinsa” paino. 
 
Partio arvioi ongen päässä olevan painon koskemalla vain ongenvapaan ja siihen 
merkitylle n. 40 cm:n alueelle. Partio ei saa nostaa ongen siiman päässä olevaa 
”kalansaalistaan” näkyviin, vaan vapa on laskettava heti ”kalansaaliin” alkaessa 
näkymään. 
 
Partion on suoritettava tehtävä merkityn viivan takaa. 
 
Arvostelu: 
 
oikea paino ± 100 g   5 pistettä 
oikea paino ± 200 g   3 pistettä 
oikea paino ± 500 g   2 pistettä 
oikea paino ± 1000 g   1 pistettä 
muutoin   0 pistettä 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus  0 pistettä. 
 
Oikea paino oli 3 300 g
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Rasti   P8 
 
Tehtävä   9 
 
Maksimipisteet 10 
 
Reserviläisen sotilastiedot ja –taidot 4 
 
TAKTIIKKA / UUDET TAKTISET MERKIT 
 
Aikaa tehtävän suorittamiseen on 5 minuuttia (ohjeellinen aika). Tehtävä päättyy partion 
palauttaessa vastauspaperin nimellään ja numerollaan varustettuna rastimiehelle. 
 
Partio on suorittanut tiedustelutehtävän. Yksi kuvitteellinen partion jäsen piirsi kartalle 
havaintonsa ja on nyt muualla – partiolla on käytössään vain käsin piirretty kartta. 
Joukkueenjohtaja odottaa tilanneselvitystä. Partion on vastattava joukkueenjohtajan alla 
esittämiin karttaan liittyviin kysymyksiin (Tehtävät 1-5) rastittamalla vastauspaperiin 
oikea(t) vastaukset. 
 
Vastauspaperin tehtävän 1 kysymykseen on vain yksi oikea vastaus, muihin kysymyksiin 
voi olla useita oikeita vastauksia. 
 
 
Arvostelu: 
Oikea(t) kohdat rastitettuna    2 pistettä / alatehtävä 
Väärä / vääriä kohtia vastattuna alatehtävässä 0 pistettä / alatehtävä 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus   0 pistettä 
 
1. Komppania 
2. Taisteluvälinepaikka ja Sidontapaikka 
3. Miinoitteita ja Kranaatinheittimiä 
4. Panssareita ja Jalkaväkeä 
5. Rykmentti 



   
                        

Perjantai 20.9. 
 

 
Rasti   P9 
 
Tehtävä   10 
 
Maksimipisteet 10 
 
Reserviläisen sotilastiedot ja –taidot 5 
 
KRANAATIN HEITTO 
 
Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 3 minuuttia, jonka 
jälkeen rastimies tarvittaessa keskeyttää suorituksen. 
 
Partio on taistelutilanteessa ja partion tehtävänä on tuhota kk-pesäke käytössään olevilla 
5:llä käsikranaatilla. Pesäkettä kuvataan rastimiehen osoittamalla 1x1 m:n lautakehikolla. 
Partion tehtävän onnistuminen ratkaistaan pesäkkeeseen saatujen kranaattien 
lukumäärällä.  
 
Kranaatit on heitettävä rastimiehen osoittaman linjan takaa. Pesäkettä partio voi valaista 
käytössään olevilla valaisimilla heittolinjan takaa. Jokaisen partion jäsenen on heitettävä 
vähintään yksi kranaatti heittolinjan takaa. 
 
 
Arvostelu: 
Pesäkkeeseen (lautakehikkoon ) jäänyt kranaatti  2 pistettä 
Muut kranaatit     0 pistettä 
Ajan ylitys     0 pistettä  
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus   0 pistettä 
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Rasti   P10 
 
Tehtävä   11 
 
Maksimipisteet 5 
 
Luonto ja erätaidot 1 
 
MAJOITTUMINEN JA LÄHTÖKÄSKY LAUANTAILLE 
 
Partion tehtävänä on majoittua annetun karttapiirroksen mukaiselle paikalleen. Partion 
majoituspaikalla oleva numerokyltti on pidettävä näkyvissä koko yön ajan ja jätettävä 
paikalle partion jättäessä majoituspaikan lauantaiaamuna. 
 
Partio majoittuu hyvien leiriytymistapojen mukaisesti. Partio siivoaa leiripaikkansa roskista 
ja peittää nuotion huomaamattomaksi.  Partio tekee yörastille saamansa tehtävät ja 
ilmoittautuu seuraavan aamun lähtöpaikalla annettuna aikana 
 
Partion on taattava läheisille partioille nukkumarauha. 
 
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 lauantain lähtöpaikalla 3 minuuttia ennen annettua lähtöaikaa 
(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   P10 
 
Tehtävä   12 
 
Maksimipisteet 5 
 
Luonto ja erätaidot 2 
 
ERÄTAIDOT PAPERILLA 
 
Jotoksella partio saa liikkua ja yöpyä ennalta arvattavissa olosuhteissa. Koska olosuhteita 
ei voida nyt muuttaa, joudutaan partion erätaitojen hallintaa koettelemaan tällä kertaa 
paperilla.   
 
Partion tehtävänä on kirjoittaa ympäröidä oikeat vastaukset tehtäväpaperiin. 
Tehtäväpaperi palautetaan partion nimellä ja numerolla varustettuna lauantaiaamun 
lähtöpisteessä. 
 
Oikeat vastaukset perustuvat Olli  Aulion  teokseen Suuri Retkeilykirja. 
 
Arvostelu: 
Oikea vastus  0,5 p 
Väärä vastaus   0 p 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus  0 p 
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Partion numero:__________ Partion nimi:_____________  
 
Ympäröi oikea vastaus 
 
1. Mikä on tuulen ja ilman lämpötilan yhteisvaikutus paljaana olevalle iholle tuulen 

voimakkuuden ollessa 11,2 m/s ja lämpötilan – 15 C 
a) - 10 C  b) -25 C  c) -38 C  d) -45 C 
 

2. Kuinka paksu syksyinen teräsjää kestää ihmisen  
a) 3 cm  b) 5 cm  c) 8 cm   d) 10 cm 
 

3. Jos putoat 0-asteiseen veteen, kuinka nopeasti tajuttomuus alkaa 
a) 5 min   b) 15 min  c) 20 min  d) 30 min 
 

4. Minkä kalan lihassa esiintyy lapamadon eli leveän heisimadon toukkia 
a) kuhan  b) hauen   c) lahnan   d) muikun  
 

5. Mihin suuntaan katselet yötaivaalle, kun näet tähden liikkuvan vaakatasossa oikealle 
a) itään   b) pohjoiseen  c) etelään   d) koilliseen 
 

6. Ihoosi on tarttunut punkki. Kuinka toimit? 
a) voitelen punkin rasvalla   
b) irrotan punkin pinseteillä kiertämällä 
c) vedän punkin irti kynsillä   
d) odotan sen putoavan itsestään  
 

7. Kuinka monta kertaa tehokkaammin vesi johtaa lämpöä ilmaan verrattuna  
a) 5  b) 10  c) 25  d) 40 
 

8. Mikä on Suomen luonnon myrkyllisin kasvi  
a) kielo  b) näsiä  c) myrkkykeiso  d) vehka 
 

9. Märkä kumisaapas kuivuu kämpässä huonoiten   
a) kaminan vieressä lattialla pystyssä b) kaminan yläpuolella pystyssä 
c) kaminan yläpuolella varret alaspäin  d) katon rajassa pystyssä 
 

10. Kuinka monta prosenttia on kuivatun lihan paino tuorepainosta 
a) 5-10  b) 20  c) 25-30  d) 40 

 
Huom ! Kohdan 8 kasvi ja sen käyttökelpoisuus ravintona oli tunnistettavana lauantain 
rastilla L29 alatehtävässä 1 
 
  
 


