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Kisanjohtajan
tervehdys
Hei kaikki kisaajat! Toivotan teidät koko jär-
jestelytiimin puolesta tervetulleeksi kisaamaan
Kolmannen Asteen Yhteyteen. Tänä vuonna
perinteikkään kilpailumme teema on hyvin “len-
nokas”, luvassa on unohtumaton matka halki
syksyisen metsän. Kiinnittäkää siis turva-
vyönne ja valmistautukaa matkaan kohti ar-
vaamattomia ja uusia haasteita. Syksyinen
metsä kutsuu!

ONNI

Ratamestarin
lausunto
Tervetuloa vuosituhannen viimeiseen Kolman-
nen Asteen Yhteyteen. Tälle vuodelle on teh-
ty varsin radikaaleja muutoksia reittien suh-
teen. Kakarasarjan perjantaiosuutta on helpo-
tettu huomattavasti, ja kärsijöille on kokoon
parsittu hieman haastavampi vaihtoehto. Pyr-
kimyksenä on ollut tarjota mahdollisuuksia

Kisaorganisaatio
Kilpailun johtaja Onni Valkeapää
Kilpailun varajohtaja Sampsa Olkinuora
Järjestelysihteeri Renne Tergujeff
RastitehtävävastaavaRenne Tergujeff
Rastimiesvastaava Onni Valkeapää
Ratamestari Sampsa Olkinuora
Huolto- ja kuljetus Tommi “Kanto” Kanto
Tiedotus Mikko Sane
Viestipäällikkö Sampsa Olkinuora
Tulospalvelu Mikko Sane
Talousvastaava Tommi “Kanto” Kanto
Muonitus Kristiina “Krisu” Horelli
Ensiapu Tommi “Kanto” Kanto
Lentokone Heli Kopteri

myös uusille kokemattomille vartioille osallis-
tua hienoon kilpailuumme.

Perjantai-illan ja yön reitti kulkee pääosin pol-
kuja pitkin. Etenkin kakarat voivat valita reitin
niin ettei polulta tarvitse poiketa juuri ollen-
kaan. Kärsijöille on rastiväliltä 1b aina rastille
2 hieman haastavampaa maastoa. Olkaapa eri-
tyisen tarkkoja polkujen risteyksien, välimat-
kojen sekä kompassisuunnan kanssa. Vaike-
utta lisää myös maahan putoilleet puiden leh-
det, joten polkujen erottaminen maastosta saat-
taa olla välillä erityisen hankalaa. Illan ja yön
reitti rajoittuu seuraavalle alueelle: Idässä
Klaukkala-Lahnus tie, etelässä Vihdintie ja
idässä Rinnekodintie. Eksymistapauksissa siis
suunta etelään.
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Vartioluettelo (tilanne 21.10.)

Kakarat

11 Team Extream SuVe
12 Sudet SuVe
13 Äidin Kullat EsMe
14 Candy King Mekä / Haha
15 Haukat SuVe

Kärsijät

21 Force Feedback Kapary
22 Medix-Felix seko
23 Team Korva KHV
24 Team Raja SuVe
25 Norju ja Helmi SuVe
26 Kollaan Kaukopartio Kapary

Lauantaina aamupäivällä piipahdetaan Vihdin-
tien eteläpuolella ja muistetaan sitten olla va-
rovaisia teiden ylityksissä. Myöskin lauantai-
na selviää melko pitkälle polkuja pitkin käve-
lemällä, tosin loppupään rasteille joutuu otta-
maan myös hieman suuntia vaikkapa vaan
varmuuden vuoksi. Muistakaapa pysytellä
poissa piha-alueilta turhien erimielisyyksien
välttämiseksi.

Be careful out there...

SAMPSA

Susiveikot 20 vuotta
Susiveikot on Helsingin Kaarelan alueella
toimiva vireä n. 180 partiotytön ja -pojan
lippukunta. Lippukunta on toiminut Kan-
nelmäessä vuodesta 1979.

Susiveikkojen pitkäaikainen haave toteu-
tui vuonna 1989, jolloin päästiin viettämään
Vihdin Takkulaan talkoovoimin rakennetun
oman retkikämpän avajaisia.

Susiveikot järjestävät joka syksy perinteik-
kään III° Yhteyden, haastavan, mutta haus-
kan partiotaitokilpailun. Viime aikojen suu-
rin lippukunnan projekti on ollut Suomen
Partiolaisten kevätmestaruuskilpailun IV°
Yhteyden järjestäminen viime toukokuus-
sa. Susiveikot olivat tapahtumasta järjes-
telyvastuussa.

Kuluvana vuonna Susiveikot täyttää 20
vuotta. Tätä juhlistettiin lippukunnan 10-
vuotiaalla retkikämpällä kauniina syyskuun
ensimmäisenä sunnuntaina. Juhlavuoden
kunniaksi Susiveikot ovat myös kasanneet
historiansa yksiin kansiin ja julkaisseet lip-
pukunnan 20-vuotisjuhlajulkaisun.

Lippukunnan kotisivut internetissä löyty-
vät osoitteesta: http://www.lpk.partio.fi/
papa/suve. “Säpinää, säpinää, Susiveikot
rynnistää!!!”
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Tärkeää kilpailun kulusta -
lukekaa huolella!!!
1. Vartioiden välinen yhteistyö on kielletty.
Käyttäkää kuitenkin järkeä esim. eksymista-
pauksissa.

2. Vartion käytös on luonnollisesti kiitettävää.
Varmuuden vuoksi sitä tarkkaillaan koko ki-
san ajan. Maksimikäytöspisteet molemmissa
sarjoissa on 10p. Pisteet interpoloidaan suo-
raviivaisesti jokaiselta miehitetyltä rastilta an-
nettavista rastikäytöspisteistä, vaikkei tätä
tehtäväkäskyissä mainitakaan. Tupakointi on
kielletty rastipaikoilla.

3. “Visvaus”  on skabassa yleisesti käytetty,
kaikille tasapuolinen arvostelumenetelmä. Sii-
nä parhaan ajan tai tuloksen saanut vartio saa
tehtävän maksimipisteet. Vartio saa 0 pistettä,
jos esim. aikatehtävässä sen aika ylittää 1,5-
kertaisesti keskimmäisen vartion saaman ajan.
Muiden vartioiden pisteet interpoloidaan suo-
raviivaisesti tältä väliltä. Etenkin luovilla ras-
teilla käytetään vartioiden oikeudenmukaisuu-
den nimissä arvostelumenetelmää, jossa kus-
takin arvostelun alakohdasta eniten raakapis-
teitä saanut vartio saa ko. alakohdan maksimi-
tehtäväpisteet. 0 raakapistettä vastaa 0 tehtä-
väpistettä - muut pisteet interpoloidaan suo-
raviivaisesti tältä väliltä.

4. Eksyminen ei edes pakkolaskun jälkeen ole
helppoa, mutta kuitenkin mahdollista - niinpä
se on kielletty. Rastin väliin jättäminen on 6
pisteen rangaistuksen uhalla kielletty (ei kos-
ke kylmiä/lisärasteja). Pahassa eksymistapa-
uksessa kannattaa ensimmäisenä päivänä läh-
teä kulkemaan suoraan kohti etelää, jolloin löy-
tää itsensä viimeistään Vihdintieltä, jonka var-
rella yörasti sijaitsee. Idässä ja lännessä alue
rajoittuu niinikään asvaltoituihin teihin. Toi-

sen päivän alussa suunta kohti pohjoista vie
jälleen Vihdintielle, missä sijainnin saa varmasti
määritettyä. Eksymistapauksessa kyseisen
tien ylityksen jälkeen kannattaa palata takai-
sin suoraan etelään, jolloin saapuu taas yllät-
täen Vihdintielle! Kilpailussa sallitaan vain ta-
vallinen kompassi - GPS:n käyttö on lentoko-
neenne alasampumisen uhalla kielletty! Sa-
moin kännykät ovat kiellettyjä!

5. Kaikilla rasteilla lukuun ottamatta lisäraste-
ja on pimeän aikana myrskylyhty tai muu valo.
Rastit kierretään numero/aakkosjärjestykses-
sä ja ne ovat auki kunnes kaikki ovat niillä
käyneet. Kakarat käyvät pelkästään nume-
rotunnuksilla merkityillä rasteilla ja kärsi-
jät sen lisäksi b, c ja d rasteilla.

6. Kylmiltä eli miehittämättömiltä vapaaehtoi-
silta rasteilta (kisassa 2 kpl), jotka ovat mo-
lempien sarjojen haettavissa, saa molemmilta
pari ylimääräistä pistettä (ks. rastimääritetau-
lukko). Kylmät rastit ovat merkitty maastoon
muovitetuilla valkoisilla A4-papereilla. Vartio
leimaa kylmällä rastilla käydessään rastilta löy-
tyvällä leimasimella leiman lähdössä jaettuun
kylmärastikilpailukorttiin. Mikäli leimasinta ei
löydy, kirjoitetaan kilpailukorttiin rastilipussa
oleva tarkistuskoodi. Molemmat kylmät rastit
ovat varustettu heijastimilla.

7. Karttaan merkityillä viivoitetuilla alueilla
liikkuminen, samoin kuin pihojen kautta kul-
keminen on kielletty.

8. Kilpailu käydään lähinnä Helsingin ja Es-
poon ulkoilualueilla, joten alueen sääntöjä ja
määräyksiä on kilpailusta sulkemisen uhalla
noudatettava. Älä tee avotulta, äläkä jätä
roskia maastoon.
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9.  Kilpailun aikana ei ole erillistä ruokarastia,
mutta lauantaina vartioille suositellaan ruo-
kailua rastivälillä 7-8. Vesitäydennystä saa
rastilta 7.

10. Jos ainoa vaihtoehto on kilpailun keskeyt-
täminen, on siitä ehdottomasti heti ilmoitetta-
va lähimmälle rastille tai järjestäjille.

Matkan pituus il-
man lisärasteja
sekä maksimiyh-
teispisteet

Rastimääritteet - 2. päivä lauantai 23.10.
rasti avautumisaika rastimäärite
4yö 8.00 ulkoilutiellä
5 8.05 ulkoilutiellä
6 8.45 mäen päällä
7 (vesitäydennys) 9.45 luoteinen parkkipaikka

suositeltava ruokailutauko noin 1h
8 11.00 mäen päällä
9 12.30 kumpareen päällä
k2 (vapaaehtoinen, 2 lisäpistettä) 24h open kumpareen päällä
10 13.30 polulla
10b (vain kärsijöille) 14.15 järven rannassa, polkujen risteys
10c (vain kärsijöille) 15.00 tiellä
maali 15.30 Kämpällä

Rastimääritteet - 1. päivä perjantai 22.10.
rasti avautumisaika rastimäärite
lähtö 18.30 parkkipaikka
1 20.00 ulkoiluteiden risteys
k1 (vapaaehtoinen, 3 lisäpistettä) 24h open jyrkänteen et. reunan alla
1b (vain kärsijät) 20.30 ulkoilutiellä
1c (vain kärsijät) 21.15 notkon päällä
1d (vain kärsijät) 21.40 jyrkänteen pohj. reunan ja polun välissä
2 20.40 mäen päällä
3 21.20 ulkoilutiellä
4yö (yörasti) 23.00 ulkoilutiellä

Kisan johto p. 0400-428 349
Huolto/Ensiapu p. 050-320 9375
Kisanjohtaja Onni p. 040-720 9039

Rentoa ja rehtiä kilpailumieltä ja hyvää mat-
kaa!!!

Kakarat Kärsijät
matkat: lähtö-yö 4,3 km 6,7 km

yö-maali 7,6 km 15,1 km
yhteensä 11,9 km 21,8 km

maksimiyhteispisteet: 105 p 144 p
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Snadi lentokone-
sanasto
lentokone ilmaa raskaampi ilma-alus, jonka len-
tämiseen tarvittava nostovoima syntyy ilma-
virran vaikutuksesta kiinteisiin siipiin. Lento-
koneella tarkoitetaan yleensä vain kiinteäsii-
pisiä laitteita, mutta niitä ovat myös liikkuva-
siipiset ornikopterit eli siipilyöntikoneet ja
pyöriväsiipiset helikopterit eli autogirot.

Lentokoneen tärkeimmät rakenneosat ovat
runko, siivistö, ohjauslaitteet, laskuteline, voi-
malaite ja va-
rusteet. Runko
toimii lentoko-
neen keskusosana,
johon on kiinnitetty sii-
vet, peräsimet ja tavallises-
ti myös laskutelineet sekä
yksimoottorisissa lentoko-
neissa voimalaite. Rungos-
sa on tilat kuljetettaville
matkustajille ja tava-
roille, miehistölle
sekä usein myös
polttoaineelle.

lentoasema lentoliikenteen asema, johon kuu-
luu lentokenttä, tarvittavat rakennukset ja lait-
teet sekä lennonvarmistushenkilöstö ja jolla
tapahtuu yleisilmailua tai aikataulun mukaista
lentoliikennettä. Vähimmäisvaatimukset täyt-
tävällä lentokentällä tulee olla ainakin yksi kii-
totie tai asemataso sekä rullaus- ja yhdystiet.
Matkustajia, lennonvarmistushenkilökuntaa ja
usein myös ravintolaa, tullia yms. varten tulee
lisäksi olla asemarakennus. Lentoaseman va-
rusteisiin kuuluvat myös radio- ja viestitys-
laitteet, joiden avulla pidetään yhteyttä lento-
koneisiin ja toisiin lentoasemiin sekä turva-
taan laskeutumiset huonon sään vallitessa. Yö-

ja mittarilaskuja varten tulee olla erityiset kii-
torata- ja lähestymisvalot. Lentotoimintaa oh-
jataan asemarakennuksessa olevista lennon-
johtotornista ja -keskuksista.

lennonjohto toiminta, jonka tarkoituksena on
estää ilma-aluksia törmäämästä toisiinsa tai
kenttäalueella oleviin esteisiin, edistää ilmalii-
kenteen turvallisuutta, täsmällisyyttä ja no-
peutta sekä pitää sen kulussa järjestystä. Len-
nonjohtoa varten on lentoväylillä ja -reiteillä
radiomajakoita sekä lentokentillä valaistuslait-
teita ja radiomajakoita, mittarilaskujärjestelmän
laitteita ja laskeutumis- ja lenninvalvontatut-
kia.

lentokonekaappaus, ilmarosvous väkivaltai-
sesti toteutettu siviililiikenteessä olevan ilma-
aluksen haltuun- tai valvontaanotto tai sen
yritys. Ilmarosvouksen ehkäisemistä koske-
vat eräät kansainväliset yleissopimukset. Suo-
men rikoslakiin sisältyvät ilmarosvousta kos-
kevat säännökset tulivat voimaan 1972.

LÄHDE: TOP 4, KOULULAISEN TIETOKESKUS, WSOY
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Syysmyrskyä, auringonpaistetta ja rock´n rollia

III ° Yhteys partiotaitokilpailu kisailtiin
vaihtelevassa syyssäässä
On lokakuinen perjantai-ilta. Viitisenkymmentä rock-
tähdeksi sonnustautunutta partiolaista purkautuu bussista
ja kävelee kohti III° Yhteyden lähtöpaikkaa. Tuuli yltyy
entisestään ja sysimustalta syystaivaalta ripottelee vettä
entistä enemmän. Olosuhteet ovat ankarat. Monet kysyvät
itseltään: ”Miksi me tulimme taas tänne?” III° Yhteys –
pääkaupunkiseudun kiistattomasti rankin ja haastavin
partiotaitokilpailu – on alkamassa. Se on kerran koettava,
jonka jälkeen se onkin jo tapa.

Kolmanneksi sijoittunut
Xergy -vartio esittelemässä
saamiansa palkintoja ja ra-
kentamaansa kitaraa sun-

nuntaina palkintojenjaossa.

Timo Vehviläinen

Kaarelassa toimiva partiolip-
pukunta Susiveikot järjesti lo-
kakuun viimeisenä viikon-
loppuna jo 13. kerran perintei-
sen jokasyksyisen partiotaito-
kilpailun Kolmannen Asteen
Yhteyden. Kilpailu on tunnet-
tu partiolaisten keskuudessa
omasta persoonallisuudes-
taan ja rennosta, mutta rankas-
ta sekä vaativasta ja hauskas-
ta luonteestaan. "III° Yhteys
on piirin ainoa partiotaitokil-
pailu, joka alkaa jo perjantai-
iltana ja vielä yösuunnis-
tuksella", kertovat järjestäjät.
"Kisaan ei tulla nukkumaan.
Vartiot tulevat hakemaan tääl-
tä kovuutta ja kärsimystä", he
jatkavat. Vartiot saapuivat yö-
rastille lauantaiaamuna neljän
ja seitsemän välillä ja kaikki
olivat jälleen liikkeellä ennen
yhtätoista. Vaellusta viikonlo-
pun aikana kertyi n. 20 kilo-
metriä.

III° Yhteydessä on aina ollut

jälleen käynnissä olevan hir-
venmetsästyksen suomissa
puitteissa", kertoo kilpailun
ratamestari Sampsa Olkinuo-
ra. "Matkaa vartiot saivat tait-
taa silti myös suurelle osalle
skabaajista tuntemattomilla
alueilla", hän jatkaa ja kiittää
vielä maanomistajia hyvästä
yhteistyöstä.

Tällä kertaa III° Yhteyden voi-
ton nappasi "death metal he-
varit"  eli kärsijät -sarjassa
Team Korva Korson Honka-
veljistä. "Meillä jäi viime vuo-
den Yhteydestä hyvä fiilis ja
sijoitusta piti lähteä paranta-
maan", kertoivat vartion jä-
senet. Nuorempien "suomi-
rokkareiden" eli kakarat -
sarjaan osallistui vain yksi
vartio: HC-Saha Helsingin
Sinisistä.

oma teemansa. Kaikki alkoi
ufoista ja viime vuosina varti-
ot ovat seikkailleet niin unien,
maaseudun, dinosauruksien
kuin sarjakuvienkin maailmas-
sa. Tänä vuonna maailman-
kiertue Rock'n roll on tour
tarjosi mukaan startanneelle 8
vartiolle kaikkea aina sähkö-
kitaran rakentamisesta, rouda-
uksesta ja levytyssopimuksen
laatimisesta demonauhan ää-
nitykseen ja studiosessioon.
Lisäpisteitä vartiot saivat ha-
kemalla kaksi lisärastia, joista
toinen sijaitsi saaressa pienen
uintimatkan päässä.

Kilpailu alkoi ääriolosuhteis-
sa; sadetta ja myrsyä piisasi
perjantaiyönä, mutta lauan-
taiksi keli muuttui jo aurinkoi-
seksi. Bändien taival kulki
Nuuksion upeissa maastoissa
Pirttimäen ulkoilualueelta
Vaakkoin ulkoilualueelle päät-
tyen SuVe:n kämpälle. "Reitti
jouduttiin suunnittelemaan



III° Yhteys jälleen syksyllä 2000 (...jos luoja suo)
Varaa jo nyt kalenteristasi sopivan näköinen lokakuinen viikonloppu, jotta et menettäisi

syksyn ehdotonta kohokohtaa, piirin kiistattomasti räleintä ja yöpainotteisinta PT-skabaa.

“III° Yhteys on kerran koettava, jonka jälkeen se onkin jo tapa”

Skaban kotisivut (tuloksia, kuvia yms.) osoitteessa: http://www.hut.fi/~rterguje

Lämmin kiitos!!!
Helsingin Kaupunki

Metsähallitus

Duosel Oy

Thindime Oy

Rastimiehet

Kisaajat

Susiveikkojen
Juhlajulkaisu
1979 - 1999
Lippukunnan koko
20-vuotinen historia
nyt yksissä kansissa!

Partiolippukunta Susiveikkojen juhla-
julkaisu on B5-kokoinen, tuhti 118-sivuinen
kirja, jossa on neljän sivun väriliite. Kirja sisältää
mm. historiikin lippukunnan perustamisesta nykyhet-
keen, paljon juttuja tapahtumista vuosien varrelta sekä
mielenkiintoisia henkilökuvia ja rutkasti valokuvia.

Kirjaa on painettu vain 300 kpl, joten kannattaa toimia
heti. Osta ja lue lähes koko totuus! Kirjan voit ostaa
oman johtajasi kautta. Kirjoja myydään myös lippukun-
nan tapahtumissa (esim. myyjäiset ja puurojuhla sekä
johtajiston sunnuntai-iltaiset kokoukset.

Tiedustelut Maria Pitkänen, p. 040-744 6005,
email: maria_kr@yahoo.com.

Kannatushinta: 100 mk
Jäsenhinta (Susiveikoille): 60 mk

Nyt kaikille kisahintaan: 60mk !!!
Osta omasi skaban maalissa !!!


