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Kisanjohtajan
tervehdys
Tervetuloa III° Yhteyteen. Perinteinen III° Yhte-
ys on tänä vuonna punainen. Kisa etenee siis pu-
naisessa hengessä sirpin ja vasaran loistaessa tai-
vaalla, ohjaten tietä läpi synkkien metsätaivalten.
Punainen teema voi näyttäytyä vartioille myöskin
rasteille saavuttaessa, suhtautukaa siis jonottami-
seen perivenäläisellä rauhallisuudella. Ei jonotta-
minen kurjaa ole, kurjaa on olla kahvijonossa kun
leipää olisi tarvis. Tänä vuonna osallistujia on noin
70 henkeä ja vartioita 15. Koska kisaajia on paljon,
voi olla että joillain rasteilla tulee ruuhkaa.

III° Yhteys on perinteisesti ollut reilu kisa. Reilu-
utta toivomme myös kilpailuvartioilta. Tärkeintä-
hän kilpailussa on voittaminen, mutta toivomme
että muistatte nauttia kisalle ominaisista piirteis-
tä. Emme noudata orjallisesti SP:n kisaohjetta, jo-
ten mahdollisuutemme tehdä luovia rasteja ovat
paremmat. Emme pyri tekemään kisasta perintei-
sen partiotaitokilpailun puhtainta edustajaa, vaan
tarkoituksena on tarjota enemmän elämyksiä ja
erilaisia rasteja. Perinteisiä partiotaitoja tarvitaan
kuitenkin paljon, jotta voi sijoittua mitalisijoille
tiukassa kilpailussa.

Vartioluettelo (tilanne 25.10.)

Kakarat

11 Cemssi, Viherlaakson Peurat
12 Fox Olarin, Eräkotkat
13 Haukat, Susiveikot
14 Käärmeet, Susiveikot
15 Nobot, Jeanne d´Arc (peruutti)
16 Spioni, Kivenlahden piilevät
17 Sudet, Susiveikot
18 Äidin Kullat, Espoon Metsänkävijät
19 Lohikäärmeet, Kulman kiertäjät (peruutti)
20 Veltot Häiskät, Alppikauriit

Kärsijät

21 Aatsat, Helsingin Kotkat
22 Force Feedback, Kaskipartio
23 Kollaan kaukopartio, Kaskipartio
24 Kärpät, Mustat veljet
25 Nolla-Vartio, Koudat
26 Sovinistisiat, Susiveikot
27 Team Korva, Korson Honkaveljet

Kisaorganisaatio
kisanjohtaja Juhani Tervo
järjestelysihteeri & tiedotus Mikko Sane
rastitehtävät Jenni Moberg
rastimiesvastaava Sari Sillanpää
ratamestari Sampsa Olkinuora
huolto & kuljetus Renne Tergujeff
muonitus Päivi Murtovaara
lähtö & yörasti Mikael Sillfors

Helka Hokkanen
maali Onni Valkepää
viesti Antti Berghem
EA Tommi Kanto
hankinnat & palkinnot Kristiina Horelli
talous Jussi Karttunen
tulospalvelu Mikko Sane

Tsemppiä kisaan!

JUHANI

Ratamestarin
lausunto
Tervetuloa jälleen Kolmannen Asteen Yhteyteen!

Tänä vuonna olemme laatineet varsin poikkeuk-
sellisen perjantai-illan reitin, joka alkaa heti vaati-
valla pistesuunnistusosuudella. Vaikka alkusilmä-
yksellä rastit näyttävät vaikeilta, ne sijaitsevat sil-
ti selvissä rastipaikoissa, joka helpottaa niiden löy-
tämistä. Kakaroiden reitti mukailee teitä ja polkuja
aina pistesuunnistuksen rastille 2, josta suunna-
taan metsään rastille 3. Olkaapa tarkkoina. Kärsi-
jöillä on hieman lisätty haastavuutta viime vuo-

desta mutta mahdottomuuksiin ei silti ole menty.

Lauantaina reitti suuntaa Saarijärven ympäri kier-
täen kohti Nuuksionpäätä. Polut ja tiet ovat jäl-
leen vapaasti käytössänne, sikäli kun niitä löytyy
lehtien seasta. Kaikki polut eivät ole kartassa ja
kartan polkujakin on välillä vaikea löytää. Varmin-
ta on ottaa kompassisuunta seuraavalle rastille,
jotta ikäviltä yllätyksiltä vältyttäisiin. Varsinkin
lauantai-iltapäivällä ja illalla kuljetaan osittain asu-
tuksen ja kesämökkien lomasta, jolloin tulee muis-
taa ihan normaalit käytöstavat. Eli kunnioittakaa
toisen omaa älkääkä kulkeko pihojen läpi! Onnea
matkaan.

..kauas on pitkä matka...

SAMPSA

Susiveikot rynnistävät...
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. Toukokuussa 1999
lippukunta oli järjestelyvastuussa Suomen
Partiolaisten kevätmestaruuskilpailuista
IV° Yhteydestä. Tällä hetkellä lippukunnan
suurin projekti on ulkomaanleirin järjestä-
minen vuodenvaihteessa 2000-2001. Mat-
kakohteena on Madeira.

Syksyllä 1999 Susiveikot täytti pyöreät 20
vuotta. Tätä juhlistettiin lippukunnan 10-
vuotiaalla retkikämpällä. Juhlavuoden kun-
niaksi Susiveikot ovat myös kasanneet his-
toriansa yksiin kansiin ja julkaisseet lippu-
kunnan 20-vuotisjuhlajulkaisun. Lippu-
kunnan kotisivut internetissä löytyvät
osoitteesta: http://www.lpk.partio.fi/papa/
suve. "Säpinää, säpinää, Susiveikot ryn-
nistää!!!", kuuluu lippukunnan huuto.
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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. Tehtäväkäskyssä kiel-
lettyjen varusteiden käyttö tai muu tehtävä-
käskyn hengen vastainen suoritus aiheuttaa
vartion kyseisen tehtäväsuorituksen hylkää-
misen.

4. Eksyminen ei edes Venäjällä ole helppoa,
mutta kuitenkin mahdollista - niinpä se on kiel-
letty. Rastin väliin jättäminen on 6 pisteen ran-
gaistuksen uhalla kielletty (ei koske kylmiä/
lisärasteja). Pahassa eksymistapauksessa kan-
nattaa ensimmäisenä päivänä lähteä kulke-

maan suoraan kohti etelää, jolloin löytää it-
sensä viimeistään Vihdintieltä. Kisamaastoa
rajoittaa perjantaina idässä Lakistontie ja Rin-
nekoti, pohjoisessa Mylly-Majalammentie ja
lännessä Kuikunläänintie, jonka varressa si-
jaitsee yörasti. Toisesta päivästä emme tietoja
vielä paljasta... Kilpailussa sallitaan vain ta-
vallinen kompassi - GPS:n käyttö on Siperiaan
muilutuksen uhalla kielletty! Samoin känny-
kät ovat kiellettyjä!

5. Kaikilla rasteilla lukuun ottamatta lisäraste-
ja on pimeän aikana myrskylyhty tai muu valo.
Kakarat käyvät pelkästään numerotunnuk-
silla merkityillä tehtävärasteilla ja kärsijät
sen lisäksi B ja C rasteilla. Tehtävärastit
kierretään numero/aakkosjärjestyksessä ja ne
ovat auki kunnes kaikki ovat niillä käyneet.

6. Kylmiltä eli miehittämättömiltä vapaaehtoi-
silta rasteilta (kisassa 3 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. Kaikki kylmät rastit ovat
varustettu heijastimilla.

7. Karttaan merkityillä viivoitetuilla alueilla
liikkuminen, samoin kuin pihojen kautta kul-
keminen on kielletty. Mikäli vartio tavataan
piha-alueelta tai sen välittömästä läheisyydes-
tä, vartio suljetaan välittömästi kilpailusta.

8. Kilpailu käydään lähinnä Helsingin ulkoilu-
alueilla sekä Nuuksion kansallispuistossa, jo-
ten alueen sääntöjä ja määräyksiä on kilpai-
lusta sulkemisen uhalla noudatettava. Älä tee

avotulta, äläkä jätä roskia maastoon.

9.  Kilpailun aikana ei ole erillistä ruokarastia,
mutta lauantaina vartioille suositellaan ruo-
kailua rastivälillä 8-9. Vesitäydennystä saa
rasteilta 2 ja 7. Kunnon PUU-C löytyy rasteil-
ta 2 ja 6.

10. Jos ainoa vaihtoehto on kilpailun keskeyt-

Matkan pituus il-
man lisärasteja
sekä maksimiyh-
teispisteet

Rastimääritteet - 2. päivä lauantai 28.10.

Rastimääritteet - 1. päivä perjantai 27.10.

täminen, on siitä ehdottomasti heti ilmoitetta-
va lähimmälle rastille tai järjestäjille.

Kisan johto p. 0400-428 349
Ensiapu Kanto p. 050-320 9375
Kisanjohtaja Juhani p. 040-545 9778

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

rasti avautumisaika rastimäärite 
lähtö 18.30 ulkoilutiellä 
1 19.00 polun ja tien 

risteyksessä 
2 19.45 hakkuuaukealla 
2B (vain kärsijät) 21.00 tien päässä 
3 21.00 lammen rannassa 
lisä 1 (vapaaehtoinen) 24h open kivi 
3B (vain kärsijät) 22.00 järven rannassa 
4 (yörasti) 21.30 tien vieressä 
 

rasti avautumisaika rastimäärite 
4yö 08.00 tien varressa 
lisä 2 (vapaaehtoinen) 24h open kivi 
5 08.30 järven rannassa 
6 09.10 hiekkakuopalla 
7 09.50 kääntöpaikalla 
8 10.30 järvenrannassa, kalliolla 
8B (vain kärsijät) 11.00 kannaksella 

suositeltava ruokailutauko noin 1h 
9 12.30 järven rannassa 
lisä 3 (vapaaehtoinen) 24h open kivi 
10 14.00 järven rannassa 
10B (vain kärsijät) 15.00 tiellä 
10C (vain kärsijät) 15.30 polulla 
Maali 15.00 kämpällä 
 

 Kakarat   Kärsijät   
matkat:  lähtö-yö 4,2 km 6,7 km 
 yö-maali 7,5 km 13,1 km 
 yhteensä 11,7 km 19,8 km 
maksimiyhteispisteet: 123 p 176 p 
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Lämmin kiitos!!!

Helsingin Kaupunki

Metsähallitus

Leikkipuisto Kaunokki

Toimelan Toverikunta

Rastimiehet

Kisaajat

Kaikki järjestelyihin
osallistuneet

Totuus on hyvä,
onnellinen elämä parempi.

Opi ulvomaan susien mukana,
jos elät niiden kanssa.

Kala alkaa huipulla haista.

Kyllä katti tietää, kenen lihan on
syönyt.

Älä sylje kaivoon,
saatat juoda sitä myöhemmin.

Ei muuri puskemalla murru.

Älä hakkaa oksaa jolla istut.

Ei seulalla vettä kanneta.

Tyhmyydestä sakotetaan.

Vanhassa vara parempi.

Tao silloin, kuin rauta on kuu-
maa.

Ei Tulaan samovaaria viedä.

Parempi laiha sopu kuin lihava
riita.

Jos tahdot ajatella vedä myös re-
keä.

Ei munan pidä opettaa kanaa.

Joka toiselle kuoppaa kaivaa,
se itse siihen lankeaa.

Ei omena kauas puusta putoa.

Kun nälkä on niin viluttaakin.

Ei Venäjällä kukaan
vielä teehen ole tukehtunut.

Kun puuro on sakeaa,
pysyy perhekin koossa.

Tässä pukuni:
lakkireuhka ja jalkarätit

Älä leikkiä laske
enempää kuin ruplan edestä.

Aina varastettu hevonen
ostettua halvempi on.

Köyhää on:
kaksi luuta nurkassa,
hiiri lattian alla.

Koirallekin Jumala suo kopin.

Ei erehdystä tee,
kun kaiken tekemättä jättää.

Parempi joukossa mukana
kuin yksin kärjessä.

III° Yhteys jälleen syksyllä 2001 (...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://3y.cjb.net

Kynnykseen muurattu sirppi
suojaa pahoilta ihmisiltä.

lähteet:
Chris Skillen - Venäläisiä sananlaskuja
Jurij ja Marianna Laurson - Vanhan Ve-
näjän viisautta, huumoria, uskomuksia

Venäläisiä sananlaskuja

On pimeä ja kolea perjantai-ilta. Turistimat-
kanne Bahamasaarille on päättynyt rajulla
tavalla. Boeing 747 alkoi äkkiä menettää kor-
keuttaan ja massiivinen kone teki huiman
pakkolaskun Luukkaan ulkoilualueelle. Hä-
vityksen kauhistus vallitsee onnettomuuspai-
kalla. Ääni kuiskaa korvaanne: "Teillä on
missio".

Näin alkoi perinteikäs jokasyksyinen, kiistattomas-
ti vuoden rälein ja yöpainotteisin partiotaitokilpailu, III°
Yhteys, joka skabailtiin jo 15. kerran lokakuun lopussa
1999. Lähtötehtäväksi nikkaroidun mustan laatikon jäl-
keen lennokkaan teeman mukaisesti pukeutuneet ki-
saan osallistuneet reilut kymmenen vartiota mm. pai-
kansivat lentokoneen osia, eläytyivät pakkolaskusimu-
laattoriin, pakenivat konekaapparia sekä raastoivat juus-
toa tekemällään raastinraudalla.

Susiveikkojen järjestämä III° Yhteys on alusta asti
pyrkinyt haastamaan kisaajansa kokeilemaan omia rajo-
jaan. Siitä kertoo juuri ajankohtakin, loka-marraskuinen
viikonloppu, usein juuri syysmyrskyjen aikaan - skaba
onkin perinteisesti päättänyt PT-kisakauden. Partiotaito-
kilpailulle poikkeuksellisesti vauhtiin päästään jo per-
jantai-iltana. Edessä on tukku rasteja ja yösuunnistusta,
yleensä aamuvarhaiseen asti. Hetken unen jälkeen kil-
pailu jatkuu, vaikkei sitä herättyään heti uskoisi.

Taivallettavaa rastilta toiselle riittää taas koko päi-
väksi, ja ennemmin tai myöhemmin vartiot saapuvat
maaliin, joka sijaitsee yleensä jonkin partiokämpän maas-
tossa. Sunnuntaiaamuna valmistuu pistelasku ja laavuista
ryömitään juhlalliseen palkintojenjakoon. Kotimatkalla
bussinpenkillä syntyvätkin sitten jo tulevien polvien
kansantarinat.

Ensimmäinen Kolmannen Asteen Yhteys vuon-
na 1985 sai nimensä Stephen Spielbergin samannimi-
sestä scifi-elokuvasta. Tämän ufo-yhteyden jälkeen var-
tiot ovat seikkailleet niin unien, maaseudun, dinosau-
ruksien kuin sarjakuvien ja rocktähtien maailmoissa.
Tavaksi on muodostunut valita kullekin kilpailulle oma

teemansa, jonka puitteis-
sa rastitehtävät suunnitel-
laan tai ainakin muokataan.
Tämä onkin kehittänyt kil-
pailulle oman persoonal-
lisen rennon ja hauskan
luonteensa.

Sarjoja kisassa on ollut aina kaksi: kakarat ja kär-
sijät. Näistä ensin mainittu on suunnattu ihan tavallisille
lippukunnan vartiolle, joten reitti on lyhyempi ja raste-
ja on vähemmän. Kakarat-sarjaa uskaltaa suositella aloit-
televillekin vartioille, jotka haluavat kokeilla yösuunnis-
tusta. Täysimittainen, vaikea kärsijät-sarja puolestaan tar-
joaa reilumminkin haastetta - se sopii n. 15 vuotta täyttä-
neille ja vanhemmille, esim. vaeltajaryhmille. Vuonna
1998 perustettiin uusi päiväsarja, Kullannuput, vasta aloit-
taneille luonnollisille vartioille. Tässä sarjassa ei ole yö-
suunnistusta - lähtö kisaan tapahtuu vasta lauantaiaamu-
na.

Vuonna 1999 Kärsijät-sarjassa toiseksi sijoittunut
Force Feedbackin odotuksen ennen kisaa olivat korke-
alla. "Tärkeintä ei ole voitto vaan a) hyvät palkinnot b)
vastustajan aliarvioiminen c) kolmoisvoitto", luettelivat
vartion jäsenet. Maalissa vartio hehkuttaa: "Me ollaan
ihan hieverissä, hyvin järjestetty kilpailu, rastit olivat
kekseliäitä ja tunnelma on loistava". Vartiolta kritiikkiä
saivat ainoastaan omat päät, mitkä eivät aina väsymykses-
sä toimineet. Tuletteko ensi vuonna uudestaan? "Kyllä,
tämä on vuoden rälein ja yöpainotteisin PT-skaba", var-
tio vastaa. Kakarat-sarjan voittanut Sudet-vartio Susivei-
koista on myös tottakai tulossa ensi vuonna kisaan. "III°
Yhteys on kerran koettava, jonka jälkeen se onkin jo
tapa", lausuu vartio kuin yhdestä suusta.

Lentokone teki pakkolaskun Nuuksioon
III° Yhteys partiotaitokilpailu skabailtiin lennokkaasti

III° Yhteyden 1999 tuloksia:

Kärsijät, max. pist. 144,0
1. Norju ja Helmi (SuVe) 124,4 p.
2. Force Feedback (Kapary) 112,6 p.
3. Kollaan Kaukopartio (Kapary) 96,8 p.
Kakarat, max. pist. 105,0
1. Sudet (SuVe) 78,7 p.
2. Haukat (Suve) 68,7 p.
3. Äidin Kullat (EsMe) 57,7 p.
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