
Partiolippukunta Susiveikot ry
III° Yhteys 23.-25.10.1998
kisareportaasi
Mikko Sane

Syysmyrskyä, auringonpaistetta ja rock´n rollia

III ° Yhteys partiotaitokilpailu
kisailtiin vaihtelevassa syyssäässä
On lokakuinen perjantai-ilta. Viiti-
senkymmentä rock-tähdeksi sonnus-
tautunutta partiolaista purkautuu
bussista ja kävelee kohti III° Yhtey-
den lähtöpaikkaa. Tuuli yltyy enti-
sestään ja sysimustalta syystaivaalta
ripottelee vettä entistä enemmän.
Olosuhteet ovat ankarat. Monet ky-
syvät itseltään: ”Miksi me tulimme
taas tänne?” III° Yhteys – pääkau-
punkiseudun kiistattomasti rankin
ja haastavin partiotaitokilpailu – on
alkamassa. Se on kerran koettava,
jonka jälkeen se onkin jo tapa.

Susiveikot on Helsingin
Kaarelan alueella toimiva vireä liki
200 partiotytön ja -pojan lippu-
kunta. Lippukunta on toiminut
Kannelmäessä vuodesta 1979.
Toiminta on vuosien varrella ollut
jatkuvasti aktiivista. Tämän hetki-
set kahdella kerhohuoneella ko-
koontuvat 7 vartiota, 3 sudenpentu-
laumaa ja vaeltajaosasto takaavat
vilkkaan toiminnan.

Susiveikkojen pitkäaikainen
haave toteutui vuonna 1989, jolloin
päästiin viettämään Vihdin Takku-
laan talkoovoimin rakennetun oman
retkikämpän avajaisia. Kämpän
käyttö on ollut jatkuvasti erittäin
vilkasta. Uusinta uutta kämpällä on
vasta valmistunut kaivo.

Susiveikot järjestävät joka
syksy perinteikkään III° Yhteyden,
haastavan, mutta hauskan partio-
taitokilpailun. Tämän hetkinen
suurin lippukunnan projekti on
kevään 1999 Suomen Partiolaisten
kevätmestaruuskilpailun IV° Yhtey-
den järjestäminen, josta Susiveikot
ovat järjestelyvastuussa. Susiveikot
löytää internetistä osoitteesta:
http://www.lpk.partio.fi/papa/suve.

“Säpinää, säpinää, Susiveikot
rynnistää!!!”

Suomen Partiolaiset on
maamme suurin nuorisojärjestö,
johon kuuluu 88 000 partiolaista.
Susiveikkojen tarkoituksena on
tarjota jäsenilleen hauskaa ja kas-
vattavaa toimintaa, joka avartaa
näkemystä elämään, sekä antaa
mahdollisuuden toimia yhdessä
partioihanteiden mukaisesti. Partio-
toiminta on vapaaehtoista, itse-
näistä, puoluepoliittisesti sitoutu-
matonta, kansainvälistä ja avointa
kaikille rotuun, sukupuoleen ja
uskontoon katsomatta.

lippukunnanjohtaja:
Juhani Tervo
Albert Petreliuksenkatu 4a D 36
01370 Vantaa
p. (09) 860 1696 / 040-545 9778
email: juhani.tervo@helsinki.fi

Kolmanneksi sijoittunut Xergy -vartio esittelemässä
saamiansa palkintoja ja rakentamaansa kitaraa

sunnuntaina palkintojenjaossa.

III° Yhteyden 1998 tulokset:
Kärsijät “death metal hevarit” , maxpisteet 131,0 p.
1. Team Korva (KHV) 96,3 p. 2. Noin 3 cowboyta
(HMP) 87,0 p. 3. xergy (KaPa) 80,3 p. 4. Leguaanit &
Co (KaPaRy) 62,2 p. 5. Umforcivem III (SuVe) 51,2
p. 6. Nahkatakit (TT) 40,6 p. 7. Viidakkoveitset (KaVe)
21,8 p.
Kakarat “suomirokkarit” , maxpisteet 110,0 p.
1. HC-Saha (HeSi) 40,0 p.

Timo Vehviläinen

Kaarelassa toimiva partiolippukunta
Susiveikot järjesti lokakuun viimeisenä viikon-
loppuna jo 13. kerran perinteisen jokasyksyisen
partiotaitokilpailun Kolmannen Asteen Yhtey-
den. Kilpailu on tunnettu partiolaisten keskuudessa
omasta persoonallisuudestaan ja rennosta, mutta
rankasta sekä vaativasta ja hauskasta luonteestaan.
"III° Yhteys on piirin ainoa partiotaitokilpailu, joka
alkaa jo perjantai-iltana ja vielä yösuunnis-
tuksella", kertovat järjestäjät. "Kisaan ei tulla
nukkumaan. Vartiot tulevat hakemaan täältä
kovuutta ja kärsimystä", he jatkavat. Vartiot
saapuivat yörastille lauantaiaamuna neljän ja
seitsemän välillä ja kaikki olivat jälleen liikkeellä
ennen yhtätoista. Vaellusta viikonlopun aikana
kertyi n. 20 kilometriä.

III° Yhteydessä on aina ollut oma teemansa.
Kaikki alkoi ufoista ja viime vuosina vartiot ovat
seikkailleet niin unien, maaseudun, dinosauruksien
kuin sarjakuvienkin maailmassa. Tänä vuonna
maailmankiertue Rock'n roll on tour tarjosi
mukaan startanneelle 8 vartiolle kaikkea aina
sähkökitaran rakentamisesta, roudauksesta ja
levytyssopimuksen laatimisesta demonauhan
äänitykseen ja studiosessioon. Lisäpisteitä vartiot
saivat hakemalla kaksi lisärastia, joista toinen
sijaitsi saaressa pienen uintimatkan päässä.

Kilpailu alkoi ääriolosuhteissa; sadetta ja
myrsyä piisasi perjantaiyönä, mutta lauantaiksi keli
muuttui jo aurinkoiseksi. Bändien taival kulki
Nuuksion upeissa maastoissa Pirttimäen ulkoilu-

alueelta Vaakkoin ulkoilualueelle päättyen SuVe:n
kämpälle. "Reitti jouduttiin suunnittelemaan jälleen
käynnissä olevan hirvenmetsästyksen suomissa
puitteissa", kertoo kilpailun ratamestari Sampsa
Olkinuora . "Matkaa vartiot saivat taittaa silti
myös suurelle osalle skabaajista tuntemattomilla
alueilla", hän jatkaa ja kiittää vielä maanomistajia
hyvästä yhteistyöstä.

Tällä kertaa III° Yhteyden voiton nappasi
"death metal hevarit" eli kärsijät -sarjassa Team
Korva Korson Honkaveljistä. "Meillä jäi viime
vuoden Yhteydestä hyvä fiilis ja sijoitusta piti
lähteä parantamaan", kertoivat vartion jäsenet.
Nuorempien "suomirokkareiden" eli kakarat -
sarjaan osallistui vain yksi vartio: HC-Saha
Helsingin Sinisistä.

Partiotaitokilpailuihin osallistuu vuosittain
n. 20 000 partiolaista. Kilpailuja käydään SM-,
piiri- ja lippukuntatasoilla niin lasten kuin
kokeneiden konkareidenkin sarjoissa kaikkina
vuodenaikoina. PT-kisoissa testataan partiolaisten
opittuja taitoja hyvin erilaisissa tehtävissä. Kisat
vahvistavat vartioiden me-henkeä sekä kilpai-
lijoiden yhteishenkeä, luonnetta ja kuntoa ja
opettavat liikkumaan luonnossa luonnon ehdoilla.
Itseluottamus kasvaa, kun havaitsee vaativassa
tehtävässä tai vaativalla vaellusosuudella voitta-
neensa itsensä tai tehneensä saavutuksen, johon ei
olisi uskonut pystyvänsä. PT-kisat ovat niiden
järjestejille erittäin haastavia järjestelytehtäviä.
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