
   
  

Sunnuntai 22.9. 
 

Rasti   S31 
 
Tehtävä   42 
 
Suunnistus ja kartat 4 
 
REITTI 
 
Partio jatkaa jotosta viimeisenkin jotospäivän ajan. 
 
Tehtävä alkoi tehtäväkäskyn saatuanne. Tehtävä päättyy partion ilmoittautuessa rastille 
S34. 
 
Partion tehtävänä on siirtyä rastien S32-S33 kautta rastille S34. 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 S32-S34 koordinaatit  
 

 
 



   
  

Sunnuntai 22.9. 
 

Rasti   S32 
 
Tehtävä   43 
 
Maksimipisteet 10 
 
Reserviläisen sotilastiedot ja –taidot 9 
 
SOTAHISTORIAA 
 
Partio joutuu historiallisen tunnistustehtävän eteen. Reitistä on varattu 5 minuuttia aikaa 
tehtävän suorittamiseksi.  
 
Partio kulkee rastimiehen osoittaman, viitoitetun reitin läpi, jonka varrelle on pystytetty viisi 
taulua, joissa jokaisessa on esitetty historiallinen kartta, kuva, tilanne tms. Partion 
tehtävänä on tunnistaa mitä aikakautta / vuotta kyseinen kuva edustaa ja valita sen 
mukainen oikea vaihtoehto alta. Partio palauttaa tämän kysymys-/vastauspaperin 
viitoituksen lopussa olevalle rastimiehelle. 
 
Arvostelu: 
Oikea ympäröity vastaus  2 pistettä 
Väärä ympäröity vastaus 0 pistettä 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus  0 pistettä 
 
 
 
Partion numero:_________ Partion nimi:_________________ 
 
 
 

1. a b c d  
 Vuosalmen suurtaistelu käytiin kesällä 1944 
 

2. a b c d  
Kartta on osa ”Kuninkaan kartastoa”, joka tehtiin 1776-1805, näille 
alueille vuoden 1800 tienoilla osana Ruotsin vallan puolustusta 
maassamme 

 
3. a b c d  
Toiminta linnavuorilla oli kiivaimmillaan 1000-1100 –luvuilla. Niiden 
toiminta oli tosin alkanut jo viikinkien ja novgorodilaisten ryöstäessä 
Suomea 800-luvulta alkaen 

 
4. a b c d  
Ruotsinsalmen meritaistelu käytiin 1790 

 
5.  a b c d  
30-vuotinen sota käytiin 1618-1648, Breitenfeldin taistelu 1631



   
  

Sunnuntai 22.9. 
 

 
Rasti   S33 
 
Tehtävä   44 
 
Maksimipisteet 6 
 
Yllätys 5 
 
AAMUVOIMISTELU 
 
Aika alkoi tehtävä käskyn saatuanne. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 3 minuuttia. 
Tehtävä päättyy kunnes se on suoritettu hyväksytysti tai ajan loputtua. 
 
Partion joutuu tulevia tehtäviä varten aamuvoimisteluun. Voimistelu tehdään 5” leveällä 
palkilla. Partion on suoriuduttava notkeutta, koordinaatiota ja tasapainoa vaativasta 
tehtävästä. Partion voi suorittaa tehtävän ilman varusteitaan. 
 
Partion kolme jäsentä menee palkin päälle seisomaan. Partion jäsenten on vaihdettava 
paikkaa maahan koskematta siten, että tehtävän suoritettuaan partion jäsenet ovat 
vaihtaneet paikkaa keskenään ja seisovat eri järjestyksessä lankulla.  
 
Siis alkutilasta   siirtyvät järjestykseen 
 
                TAI 
 
 
 
Tehtävässä ei siis riitä, että yksi henkilö vaihtaa paikkaa toisen kanssa. 
 
Mikäli joku partion jäsenistä ottaa tukea maasta, aloitetaan tehtävä alkuasetelmista. 
 
Arvostelu: 
Partion jäsenet eri paikoilla alle 1 minuutissa   6 p 
Partion jäsenet eri paikoilla 1 – 1,5 minuutissa 4 p 
Partion jäsenet eri paikoilla 1,5 - 2 minuutissa 3 p 
Partion jäsenet eri paikoilla 2 – 2,5 minuutissa 2 p 
Partion jäsenet eri paikoilla 2,5 – 3 minuutissa  1 p 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus   0 p 
 
 

 A  B  C  A 
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Sunnuntai 22.9. 
 

 
Rasti   S34 
 
Tehtävä   45 
 
Maksimipisteet 8 
 
Suunnistus ja kartat 5 
 
PYÖRILLE 
 
Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 30 minuuttia. Aika 
päättyy partion ilmoittautuessa kokonaisuudessaan rastilla S35.    
 
Partion tehtävänä on siirtyä polkupyörällä rastille S35 pakollisen pisteen (P = 6781 56 ja I 
= 2489 41) kautta, josta on opastus rastille (rasti S35 ei näy kartalla) Matkaa rastille S35 
on noin 6,2 kilometriä. Mikäli polkupyörä hajoaa, matkalla on kaksi ”varikkoa” joista saa 
vaihtopyörän.  
 
Ennen matkaan lähtemistään partio ottaa rastimiehen osoittamasta paikasta jokaiselle 
jäsenelleen polkupyörän ja tekee pyörilleen marssitarkastuksen rastimiehen nähden ja 
tarvittaessa kuvaa tarkastuksessa tekemänsä toimenpiteet rastimiehelle.  
 
Tarkastuksen jälkeen partio ilmoittaa valmiutensa lähtöön ja rastimies antaa partiolle luvan 
lähteä matkaan. 
 
Partion on noudatettava matkalla ensisijaisesti liikennesääntöjä ja toissijaisesti marssin 
aikana partion on liikuttava kuin sotilasosasto polkupyörämarssilla. Marssin aikana partio 
pysäytetään kerran ja partio suorittaa pysäytettäessä annetun tehtävän. Pysäyttämisen 
aikana suoritettavaan tehtävään partion on varattava suoritusajasta 1 minuutti. 
 
Arvostelu: 
Oikeat marssitarkastuksen toimenpiteet   1 p / oikea toimenpide 
Satulan korkeus 
Ketjujen kireys 
Renkaiden paine 
Ravistus 
Matkalla annettava tehtävä erillisen tehtäväkäskyn ja siinä esitetyn pisteytyksen mukaan. 
Marssitehtävän mukainen liikkuminen 4 p  
Oikeassa laidassa  2 p 
Oikeilla väleillä  1 p 
Hiljaa   1 p 
Ajan ylitys     0 p 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus   0 p 
 
 
Liitteet: 

- Polkupyöriä 1 kpl / partion jäsen 
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Rasti   S34 
 
Tehtävä   46 
 
Maksimipisteet 2 
 
Havainnointi ja arviointi 4 
 
TILANTEEN MUKAISET ARVIOT 
 
Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 1 minuutti. 
 
Partion tehtävänä on arvioida kuinka monta metriä partio on kulkenut rautatien ylityksen 
jälkeen. 
 
Partion johtaja ilmoittaa kuljetun matkan rastimiehelle ja jatkaa matkaansa kohti rastia 
S35. 
 
Matka pysäytykseen oli 1350 metriä 
 
Arvostelu: 
Oikea matka ± 100 metriä 2 piste 
Oikea matka ± 200 metriä 1 pistettä 
Oikea matka > 200 metriä 0 pistettä 
Ajan ylitys   0 pistettä 
  
 
 



   
  

Sunnuntai 22.9. 
 

Rasti   S35 
 
Tehtävä   47 
 
Maksimipisteet 10 
 
Reserviläisen sotilastiedot ja –taidot 10 
 
ETÄISYYSPISTEET 
 
Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 20 minuuttia. Aika 
päättyy partion ilmoittautuessa kokonaisuudessaan noin 100 metrin päässä viitoitetun 
reitin maalissa.    
 
Partion tehtävänä on määrittää viisi etäisyyspistettä kartalle. Etäisyyspisteet ovat kohteita, 
jotka näkyvät tähystyspaikoille 1-5 asennettujen suuntaputkien päässä. Partio merkitsee 
pisteen kartalle kullakin tähystyspaikalla neulanpistolla ja varmentaa neulanreiän kartalle 
tähystyspisteellä olevalla värikynällä ja tähystyspisteen numerolla (Huom. vain yksi piste 
tähystyspaikkaa kohti !). Reitillä ei saa palata taaksepäin. 
 
Ohjeita: 
- Neulaluvun korjaus on +93v  
- Tähystyspisteissä oleviin suuntaputkiin ei saa koskea 
- Koulurakennusta on laajennettu kartan teon jälkeen 
- Varusteet on kannettava tehtävän ajan mukana 
 
Arvostelu: 
Virhe 0 – 5 mm / tähystyspaikka 2 pistettä 
Virhe 6 – 10 mm / tähystyspaikka 1 piste 
Virhe yli 10 mm tähystyspaikka 0 pistettä 
Ajan ylitys   - 2 pistettä alkavaa minuuttia kohden 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus  0 pistettä 
 



   
  

Sunnuntai 22.9. 
 

Rasti   S36 
 
Tehtävä   48 
 
Maksimipisteet 30 
 
Suunnistus ja kartat 6 
 
PIKATAIVAL 
 
Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne. Partion tehtävänä on siirtyä alla olevan 
tehtäväkäskyn mukaisesti rastille pikataipaleen maaliin. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 
105 minuuttia. Aika päättyy partion ilmoittautuessa kokonaisuudessaan pikataipaleen 
maalissa. Pakollisen reitin pituus on 5,5 km kartalta mitattuna. 
 
JotostAkaa oheiseen karttaan merkitty pikataival lähdöstä maaliin seuraavasti: 
Partion on kuljettava lähdöstä maaliin neljän pakollisen rastin (1, 2, 3 ja 4)  ja valitsemansa 
määrän lisäpisterasteja kautta. Pakolliset rastit on kierrettävä numerojärjestyksessä. 
Lisäpisterastit saa kiertää haluamassaan järjestyksessä. 
 
Jokaisella rastilla leimataan leimauskortti pihtileimasimella. Leimaus on suoritettava 
rastin tunnusta vastaavaan ruutuun. Partiolla on kaksi korttia, joihin leimaus 
suoritetaan. Pakollisilla rasteilla partion on oltava kokonaisuudessaan paikalla ja 
leimattava kumpikin kortti. Pakolliset rastit on merkitty karttaan 'tuplaympyrällä'.  
 
Lisäpisterasteille partio voi hajaantua taistelupareiksi. Lisäpisterastilla on oltava 
leimaamassa vähintään kaksi partion jäsentä. Rastitunnuksen tähdet määräävät rastin 
pistemäärän. Pakollisilta neljältä rastilta partio saa 2 pistettä/ rasti, yhteensä 8 pistettä. 
Lisäpisterasteina on  kolme kpl kolmen (3 p) pisteen rastia ja kolmetoista kpl yhden (1 p) 
pisteen rastia. 
 
Jokaisen on pidettävä varusteensa koko ajan mukanaan. Pakollisten rastien lisäksi 
lisäpisterasteilla on valvontaa. 
 
Arvostelu: 
Leimaus pakollisella rastilla  2 pistettä / rasti 
Leimaus lisäpisterastilla 1 tai 3 pistettä / rasti  
Ajan ylitys    -1 piste alkavaa minuuttia kohden 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus  0 pistettä 
 
Liitteet: 
2 x suunnistuskarttaa (mittakaava 1:10000) 
2 x leimauskorttia 



   
  

Sunnuntai 22.9. 
 

Rasti   S37 
 
Tehtävä   49 
 
Maksimipisteet 10 
 
Yllätys 6 
 
KYYKKÄ 
 
Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 3 minuuttia. Aika 
päättyy partion heitettyä kuusi heittoa tai rastimiehen keskeyttäessä tehtävän ajan 
loputtua. 
 
Partion tehtävänä on heittää sauvalla mahdollisimman monta kyykkää kokonaan pois 
maalialueelta. Partiosta tehtävään osallistuu kolme jäsentä, joista jokainen heittää kaksi 
heittoa rastimiehen osoittaman heittolinjan takaa. Heittämiseen on käytössä vain kolme 
sauvaa. Kolmen heiton jälkeen rastihenkilöstö palauttaa sauvat toista heittokierrosta 
varten.  
 
Tehtävän suorituksen aikana on noudatettava rastimiehen ohjeita. 
 
 
Arvostelu: 
Maalialueelta heittämällä poistettu kyykkä 0,5 pistettä 
Maalialueelle jäänyt kyykkä   0 pistettä 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus   0 pistettä 
 
 
 


