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Kisanjohtajan
tervehdys
Tervetuloa III° Yhteyteen! Tänä vuonna
kisaan on ilmoittautunut ennätysmäärä
vartioita,  peräti 20 kpl. Yhteys kisataan tänä
vuonna poikkeuksellisesti “firmassa”. Kisan
vaikeustaso on tänä vuonna hiottu pitkälti
palautelomakkeiden pohjalta. Tämä tarkoittaa
sitä, että kärsijä-sarja on poikkeuksellisen
haastava. Toivottavasti kaikki kokevat
onnistumisen elämyksiä, ja nauttivat
Nuuksion kauniista luonnosta. Sää ei ole
yleensä suosinut kisaajia, mutta onneksi
firmassa sää ei ole ikinä ollut este eikä hidaste.
Firmassa aurinko paistaa tasapuolisesti
kaikille.

TIMO

Kisaorganisaatio
Kisanjohtaja Timo Vehviläinen

Kisan varajohtaja Tuomas Kaukonen

Tiedotusvastaava Renne Tergujeff

Rastitehtävävastaava Timo V, Tuomas K

Rastimiesvastaava Jenni Moberg

Ratamestari Vesku Murtovaara

Talousvastaava Sampo Forssen

Huoltovastaava Onni Valkeapää

Kuljetusvastaava Markus S.

Hankintavastaava Sampo Forssen

Lähtö/yö/maalivastaava Sauli  H., Jere L.

Muonitusvastaava Heidi Berghem

Viestivastaava Risto Kykkänen

Tulospalveluvastaava Mikko Sane

0-mies Vesku Murtovaara

EA-vastaava Tommi Kanto

Valokuvaaja Onni Valkeapää

Palkintovastaava Onni Valkeapää

Ratamestarin
lausunto
Taas on aika lähteä reippailemaan syksyiseen
metsään III° Yhteyden merkeissä. Tämän
vuoden reitti on kakaroille mahdollisesti hieman
edellisvuotta haastavampi perjantain pimeistä
polkuosuuksista johtuen. Kun maltatte
suunnistaa tarkasti, niin ongelmia ei pitäisi tulla.
Kärsijät joutuvat tämän vuoden kisassa
kovemmalle kuin koskaan ennen.Perjantain
reittiä on pidennetty aikaisemmilta vuosilta ja
muutamien rastien hankala sijainti yhdistettynä
aikaa vieviin tehtäviin leikkaa todennäköisesti
joidenkin vartioiden yöunet aika vähiin. Jos sää
on huono, niin on kyse todella mieliin painuvasta
elämyksestä. Lauantain reitti on molemmilla
sarjoilla sopivan mittainen, eikä illan venymisiä
aamuun pitäisi sattua. Aikaa saattaa molempina
päivinä mennä jonkin verran vapaaehtoisten
lisärastien hakemiseen. Jälleen kerran
eksyminen on kiellettyä, mutta jos suunnistus
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Vartioluettelo
Kakarat

10 E.E.P. EsMe
11 Käärmeet Suve
12 Kotkat Suve
13 Sudet Suve
14 Ahmat Suve
15 emmätiiä Suve
16 Majavat Suve
17 M.T.K TöTä
18 OLMIT Suve

19 Nilviöt Koudat

Kärsijät

20 Konalan Muiluttajat ry. Jd’A
21 Jadve Mädve Jd’A
22 Murmansk Cowboys HEV
23 Rätti TP
24 Karhuryhmä KaVe
25 Räme IVE
26 Pöhnä VaMe
27 Puluset KiMe
28 Rousku Koudat
29 MC Taktik Lou, KiPi, NiiNu

hieman pettää, niin perjantain vakavissa pummeissa
stoppareina toimivat Turun moottoritie ja lukuisat
pohjois-eteläsuunnassa kulkevat hiekkatiet reitin
länsipuolella. Lauantaina kakaroita stoppaa selkeä
tie pohjoisessa ja kärsijät pysähtyvät viimeistään
Vihdintiehen. Silloin on tosin kyse jo todella karkeasta
virheestä. Varsinkin kärsijöillä saattaa silloin tällöin
pyrkiä hieman vettä kenkään, mutta myös pitkiä
kalliopätkiä ja tiivistä kuusikkoa on luvassa
molemmissa sarjoissa. Reitin monipuolisuus pitänee
mielen virkeänä mahdollisista vastoinkäymisistä

huolimatta.

VESKU

PS: Ei kukaan sanonut sen olevan helppoa

Susiveikot rynnistävät...
Susiveikot on Helsingin Kaarelan alueella
toimiva vireä n. 230 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. Vuodenvaihteessa 2000-
2001 lippukunta toteutti Madeira-projektin.

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 ole helppoa, mutta kuitenkin
mahdollista - niinpä se on kielletty. Rastin väliin
jättäminen on 8 pisteen rangaistuksen uhalla
kielletty (ei koske lisärasteja). Pahassa eksy-
mistapauksessa kannattaa ensimmäisenä päi-
vänä lähteä kulkemaan suoraan kohti itää,

jolloin löytää itsensä Nuuksionpäästä etelään
Siikajärvelle vievältä ulkoilureitiltä tai joltain
muulta isolta tieltä.Yleisiä eksymisohjeita on
vaikea antaa, toimikaa järkevästi ja tilanteen
mukaan. Kilpailussa sallitaan vain tavallinen
kompassi - GPS:n käyttö on esitutkinnan ja
simputuksen uhalla kielletty! Samoin kän-
nykän käyttäminen kisan aikana on kielletty,
hallussapito on kuitenkin sallittu!
Mahdollisissa eksymis/tapaturma tapauksissa
ilmoittakaa tilanteesta kisan johtoon.

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 A, 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 6 kpl), jotka ovat mo-
lempien sarjojen haettavissa (lukuunottamatta
L4A, joka on tarkoitettu vain kärsijöille), saa
“ylimääräisiä” pisteitä (ks. tehtäväkäsky:
Motivaation hakeminen). Kylmät rastit ovat
merkitty maastoon muovitetuilla puna-valkoi-
silla A4-papereilla. Vartio leimaa kylmällä ras-
tilla käydessään rastilta löytyvällä leimasimel-
la leiman lähdössä jaettuun kylmärastikilpai-
lukorttiin. Mikäli leimasinta ei löydy, kirjoite-
taan kilpailukorttiin rastilipussa oleva tarkis-
tuskoodi. 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 Nuuksion
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Kakarat Kärsijät
matkat: lähtö-yö 4,9 km 8,8 km

yö-maali 8,7 km 14,2 km
yhteensä 13,6 km 23 km

kansallispuistossa, joten alueen sääntöjä ja
määräyksiä on kilpailusta sulkemisen uhalla
noudatettava. Älä tee avotulta, äläkä jätä ros-
kia maastoon.

9.  Kilpailun aikana ei ole erillistä ruokarastia,
mutta lauantaina vartioille suositellaan ruokai-
lua rastivälillä 9-10. Vesitäydennystä saa
rasteilta 9 ja 10. Kunnon PUU-C löytyy rasteil-
ta 5 ja 14.

Matkan pituus il-
man lisärasteja

Rastimääritteet - 1. päivä perjantai 26.10.

10. Jos ainoa vaihtoehto on kilpailun kes-
keyttäminen, on siitä ehdottomasti heti il-
moitettava lähimmälle rastille tai järjestäjille.

Kisan johto p. 0400-428 349
Ensiapu (pe) Kanto p. 050-320 9375

(pe,la) Kisan johto
Kisanjohtaja Timo p. 040-7538064

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

Rastimääritteet - 2. päivä lauantai 27.10.

rast i Avautumisaika rastimää rite
läh tö 18.0 0 Bussipysäkk i
1 . 18 .3 0 P o lku jen  risteys
1a. (kä rsijä t ) 18 .4 5 Iso  k ivi
2 . 19 .0 0 Kum pare
2a. ( kärs ijä t)  19 .4 5 Iso  k ivi
2b . (kä rsijä t ) 20 .0 0 Iso  k ivi
3 . 20 .2 0 Iso  k ivi
4 . 20 .4 0 P o lku jen  risteys
5.   Y Ö 21.0 0 N uotiopa ikka

rast i Avautumisaika rastimää rite
6. N uotiopa ikka
7. 07 .0 0 O jan ja  p o lun  risteys
7a. (kä rsijä t ) 07 .1 5 P o lku jen  risteys
8. 07 .1 5 P o lku jen  risteys
9. 08 .4 5 N uotiopa ikka
9a. (kä rsijä t ) 09 .4 5 Jyrkänte en pää l lä
9b. (kä rsijä t ) 10 .2 0 A vokallio
10 . 10 .1 5 P-pa ikka
11. 11 .0 0 A vokallio lla
11a. (kä rsijä t ) 11 .2 0 Jyrkänte en pää l lä
12. 12.3 0 P o lku jen  risteys
13. 14 .0 0 P o lku jen  risteys
14. M aa li 15 .0 0 A suinrakenn us
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Lämmin kiitos!!!

Helsingin Kaupunki

Metsähallitus

Rastimiehet

Kisaajat

Kaikki järjestelyihin
osallistuneet

III° Yhteys jälleen syksyllä 2002
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

Firma -sanakirja
apupässi Apupäivystäjä, valvoo, kun muut nukkuvat

avautua purnata, valittaa kohtaloaan

case erityistehtävä

dimmu valopetroli

eko-sotilas hajoaa luontoon

esa esitutkinta

esa-pekka esaahan seuraa tunnetusti hänen veljensä

pekka (PK, poistumiskielto)

EVVK Ei voisi vähemmän kiinnostaa

gines kiinnioloviikonloppu

ginessika johtaja purkaa ginesahdistustaan alaisiinsa

koventamalla koulutusta

hajoaminen tunne silloin kun huumori loppuu

hiplata korjata (hienosäätää) esimerkiksi pinkkaa

heko helikopteri

härövarustus epäasiallinen pukeutumistyyli

keppi KP eli kelpaa palvelukseen

kirkkis RUK:n Kirkkojärven marssi, kiritaival

kuli kantahenkilökunnan varusmiehistä käyttämä nimitys,

alokas

kurkkusalaatti firman loma-asu

KSE Koulutuksen Suoma Etu

levyttää elbata, oleilla horisontaalisessa asennossa

LuHa Lusikka Haarukka

lusmuta pakoilla nakkihommia

napalmi perunamuusi

nasse kaasunaamari

näppäily materiaalin huoltaminen
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pikkumustat paavonurmet, firman urheiluhousut

pinkka usein räjähtäväkin päiväpeitteen yöllinen olomuoto

rättisulkeiset vaatteidenvaihtoharjoitukset

sanktio- etuliite, viittaa rangaistukseen tai muuhun epämiellyttävään,

käytetään esim. sanktionakki tai “sanktiotellut kantoon!”

skappari kantahenkilökuntaan kuuluva henkilö

siirtolohkare tuvan lattialta tupatarkastuksessa löytynyt pienen pieni kivi

sipuli “psyykinen hyvinvointi” esim: “sipuli hajoo” jne

släbärit suihkusandaalit

sode sotilaskoti

soderaketti sotilaskotiin töihin nakitettu taistelija

sotkupartio sotilaskotiin töihin nakitettu taistelijaryhmä

suffeli, suklaa johtajan mieliteko päästää yksittäinen joukko taistelijoita

huomattavasti suunniteltua helpommalla

suko suihkukone

syvä surkea esim: “pinkka on syvältä”

sämpylät matalat pikkukengät

särmätä toimia ohjesäännön mukaisesti, täsmällisesti

taikaviitta firman sadeviitta

tapettiliisteri firman lisää-vain-vesi perunamuusi

teltta pala reikäistä kangasta kaminan ympärillä

tetsata ryömiä metsässä taistelukoulutuksen merkeissä

turbot talvikumisaappaat

UM Urho-Matti, Uusiksi meni

vekoset VKV, varuskunta vapaa

veksi VKS, varuskuntasairaala

vemppa VMTL, häviäjien valinta

vemppakone jatkuvasti vempassa, veksin vakiovieras

virtanen liian innokkaasti firman ottava taistelija

väijy vartio

VÄT Vapautus Älyllisestä Toiminnasta

YTHO Yksittäisen Taistelijan Huonoa Onnea
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¤ Kärsijöiden motivaatiokulmiot
¤ “Ei firmassakaan aina hauskaa ollut”
¤ Entistäkin rankempi kisa
¤ Kisassa ei noudateta SP:n Vihreää kirjaa
¤ Reitin koekävely pelotti jo etukäteen
asianomaisia
¤ ...ja pelotti vielä jälkeenpäinkin
¤ “Luulin sitä ilmoittautumista vitsiksi”
totesi kilpailunjohtaja...
¤ Pakko lyhentää, tai pisteitä ei ehditä
laskea :-(
¤ ...kauas on pitkä matka...
¤ ...ja lisärasti L4A:lle vielä pidempi...


