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Onnittelut onnistuneesta ilmoittautumisesta!

Lippukunnan  oma,  perinteikäs  partiotaitokilpailu  III°  Yhteys  (alias  Kolmannen  Asteen  Yhteys)
odottaakin  jo  teitä  kutsuvassa  syysmetsässä.  Tällä  kertaa  kisataan  totuttua  pienemmällä
porukalla, sillä kilpailuun osallistuvat ainostaan Susiveikkojen omat vartiot. Sarjojakin on nyt vain
yksi, kevyempi Kakarat-sarja. Rasteilla on luvassa taatusti mehukkaita helmiä, sillä kaikki tehtävät
on koettu jossain aikaisemmassa III° Yhteydessä. Tuttuun tapaan luvassa on huikaiseva seikkailu!

Kilpailu  alkaa  perjantai-iltana  ja  taskulamput  vilkkuvat  pitkälle  yöhön.  Yörastille  lepäämään
saavutaan ennen aamun valkenemista.  Lauantaina aamupäivällä kisaa jatketaan,  kunnes illalla
saavutaan maaliin,  syömään ja  nukkumaan – ainakin itsensä voittaneena.  Sunnuntaina ennen
kotiin lähtöä on vielä vuorossa tulosten julkistus ja palkintojen jako.

Varusteiden pakkaamisen ja taktiikan hiomisen lisäksi voitte virittäytyä kisatunnelmaan tekemällä
vartionne kanssa ennakkotehtävät.

Lähtö:  Bussilla 345 joka lähtee Elielin aukiolta perjantaina 24.10. klo 17.45.
Tule paikalle ajoissa – viimeistään klo 17.30! Jos myöhästytte, ottakaa yhteyttä
kilpailunjohtajaan.

Paluu: Paluu on sunnuntaina 26.10. noin klo 12.00 Kannelmäkeen.

Matkantekoon  edestakaisin  käyvät  seutuliikenteen  liput.  Kannattaa  harkita
kimppalippuja.

Eräitä Huomionarvoisia Seikkoja:
• Lippukunta tarjoaa teille ainekset  kahteen aamupalaan, sekä lämpimän ja ravitsevan aterian

maalissa. Muut syömisensä vartio hoitaa itse, esim. pussiruokina tai eväinä.
• Yöpymiset tehdään maastossa omassa laavussa.
• Maalissa  on  saunomismahdollisuus.  Vartio  voi  pakata  erilliset  vaihtovaatteet yms.  yhteen

kassiin tai säkkiin (jossa vartion nimi). Se kuljetetaan puolestanne kilpailun lähdöstä maaliin.
• Osallistumismaksu  5 €  tuodaan lupalapun kanssa vartionjohtajalle, joka maksaa koko vartion

osuuden lippukunnan tilille saamaansa viitenumeroa käyttäen.

Kysyttävää? Ota rohkeasti yhteyttä! Voit myös vierailla osoitteessa susiveikot.net/3y.

kilpailunjohtaja Pasi Kärkkäinen
040 825 6669 /  pasi.karkkainen@edu.hel.fi
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__________________ saa osallistua III° Yhteys -partiotaitokilpailuun 24.-26.10.2003 Nuuksiossa.

Ikä: ___  Vartio: _________   Huoltajan nimi ja puh.nro: _________________________________

Merkitse allergiat yms.
kääntöpuolelle.     Huoltajan allekirjoitus:       _________________________________

Tämä lupalappu ja 5 € osallistumismaksu tuodaan vartionjohtajalle viikolla 43!



Vartion yhteisiä pakollisia varusteita ovat:

• trangia & polttoneste
• laavu
• yhteiset ruoat
• retkikirves
• karttalaukku
• kompassi (ainakin 2 kpl)
• narua
• EA-välineet
• kello
• vedenpitävä kynä
• mittanauha

• kakkosnelosta (2x4 tuuman
lautaa): 70 cm ja 1 m pätkät

• hiomapaperia
• 2 tuuman nauloja 8 kpl
• polkupyörän sisäkumi
• taltta
• kourutaltta
• saha
• vasara
• 12 kananmunaa
• tulentekovälineet

• tehdyt ennakkotehtävät

Varatkaa riittävästi valotehoa ja
paristoja syysöiseen metsään.
Myrskylyhty ja lamppuöljy voi
myös olla hyvä valinta.

Kartan saatte järjestäjiltä.
Halutessanne voitte ottaa myös
oman Nuuksio-Luukkaan
1:15000 ulkoilukartan.

Henkilökohtaiset varusteet:

• partiohuivi
• makuupussi ja –alusta
• kompassi
• tulitikut
• puukko
• ensiside
• taskulamppu, varaparistot

• heijastin
• säänmukainen, lämmin

retkeilyvaatetus
• hyvät sadevarusteet
• vedenpitävät jalkineet
• varavaatteita
• kisa-asu

• riittävästi juotavaa (yörastilla
saa täydennystä)

• pientä evästä
• muistiinpanovälineet
• jäsenkortti 2003
• seutulippu
• ruokailuvälineet

Pakkaa tavarasi itse rinkkaan, niin että tiedät missä
mitäkin on. Varmista että ainakin makuupussisi ja
varavaatteesi pysyvät rinkassa kuivina sateessakin.
Älä ota liikaa tavaraa, kannat kaiken itse.

Tervetuloa!
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Allergiat yms.:

PT-kilpailu - mikä se on?

Partiotaitokilpailu on partio-ohjelmaan
perustuva, maastossa tapahtuva
vartiokilpailu. Kilpailut ovat päivä- tai
yöretkiä, joiden aikana maastossa
liikutaan jalan tai hiihtäen ja rasteilla
tehdään erilaisia tehtäviä. Kilpailujen
tarkoituksena on tukea vartion
yhteishengen kehitystä sekä kilvoitellen
testata vanhoja ja opettaa uusia
partiotaitoja. Kilpailuissa on vallittava
rehti partiohenki. PT-kisat ovat ikään
kuin retkiä, joilla vartio toimii yhdessä
partiotaitoja ja -tietoja vaativien
tehtävien kimpussa.

Lähde: www.partio.fi


