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Nuuksio (Vaakkoi-Nuuksionpää)
Partiolippukunta Susiveikot ry

YLEINEN KISAPALAUTE

palautelomakkeen palautti 7 vartiota (4 kärsijää, 3 kakaraa, yht. kisassa 15 vartiota)

1. Kuulimme skabasta kakarat kärsijät yhteensä
a) olemme olleet ennenkin kisaamassa KAY:ssä 2 4 6
b) tutuilta, kavereilta, muilta lpk:stamme 0 0 0
c) luimme Hepusta 1 0 1
d) lippukuntapostista 1 1 2
e) nettisivuilta 0 1 1

2. Odotuksemme ennen kisaa...
hyvää kisaa; rentoa ja hauskaa menoa; parempaa sijoitusta kuin edellisenä vuonna;
tärkeintä ei ole voitto jne…, loistava aihe; ei tuu onnistuu kahdella hengellä…; läppä

3. Fiilikset rytistyksen jälkeen...
nyt se on tehty, hauskaa oli eikä laulu hyytynyt; kylmää...; hienot mutta nihkeät;
väsynyt mutta onnellinen, aihe oli loistava!; ketuttaa; ei onnistu kahella hengellä; höh höh

4. Reitti oli PE ka+kä LA ka+kä
a) liian lyhyt, helppo/kypsä 0+1 1+1
b) sopiva/passeli, ei liian raaka 1+2 1+2
c) liian/törkeen pitkä 1+0 0+0
d)

PE
sopivan rankka; keskirankka; pimee, märkä ja kylmä;
liian pitkä, aikaa meni liikaa rasteilla (kak)

LA
ihan sopiva; pitkä, suht simppelit rastivälit (kär)

5. Rasteista:
a) ks. myös tehtäväkohtainen palaute
helmi kurkussa:  plussaa siitä että palaute annettiin heti

b) yleisilme oli
erinomainen; lauantaina parempi; :) smile; hyvä; pätevä; keskitaso;
mielikuvituksekas ja piristävän vaihteleva

c) teema ja sen toteutus
siisti teema, hyvin tuotu esille; hyvä; OK; hyvä toteutus; ihan ryssä; jaa

d) mikä ei toiminut, parannusehdotuksia?
flyygeli liian vaikea; nopeudesta pisteitä (kävelystä); 2b+180° :);
melonnassa epäselvät ohjeet; perjantaina liikaa rasteja (pienet varmaan ei jaksa);
lauantai kiva kun oli löysempää kuin oli luullut; venäjän kieli
kylmät rastit olisi voinut olla kauempana reitiltä; Bolsoi Teatr oli liian helppo;
Tshetseniassa liian painavia kannettavia
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6. Yleisilme oli kärsijät kakarat yhteensä
a) huikea 2 1 3
b) mukiinmenevä 1 1 2
c) nihkeä 0 0 0
d) syvältä 1 1 2
e) punainen 1 1

Huonoa:
joidenkin rastimiesten löysä suhtautuminen; flyygeli; bonusrastit;
rastimiehet voisivat olla enemmän asiakasystävällisiä;
kaikilla rasteilla edes rastimiehet eivät olleet selvillä säännöistä; ei; -

Hyvää:
loistavasta aiheesta sai otettua ja oli otettu paljon irti; kaikki muu (paitsi flyygeli); hienoo!;
aamu-usva, Tommi Kanto: kiitos kehuista, ne piristivät; lauantain tehtävät: +; ei; ???

7. Tuletteko ensi vuonna uudelleen?! (perustelut)
jos päästetään; joo! hienoo!; ehkä joo. maybe.; miksei?
jos ajankohta sopii, niin eiköhän nähdä ensivuonnakin.;
joo. joko a) puolustamaan mestaruutta b) hakemaan revanssia;
kyllä, hyvä kilpailu; ei! ei fiilistä, haisi venäjältä

8. Loppukommentit
Hienoo!; We will be back.; jee, jee jenkki!; mä haluun himaan;
brasilialaiset paladiinit olisivat pitäneet kisaa hyvin viihdyttävänä ja sangen
haasteellisena; "ei oo toista näin hyvää kisaa" - kisanjohtaja Onni 1999
ps. parempi partiolainen pussissa, kuin kymmenen eksyksissä
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