
 

Tervetuloa rakentamaan parempaa tulevaisuutta! 

Vartionne on mukana vuoden 2010 huikeimmassa PT-kisassa III° Yhteydessä, joka 

kisataan Duunari-hengessä. Mukana on siis monenmoista työtä ja ammatinkuvaa, joilla 

kaikilla voi rakentaa paremman maailman – tai sitten ei. Ammatteihin voi tutustua lisää 

tehtäväluettelon avulla. Kakarat-sarjassa ilmoittautumisajan sisällä on 4 vartiota, ja 

Kärsijät-sarjassa 7 vartiota.  

Lähtö ja maali 

Kilpailu kisataan Nuuksiossa, ja se alkaa perjantaina 22.10. klo 18.15 - 18.40 

ilmoittautumisella Luukin ulkoilualueen vieressä sijaitsevalta parkkipaikalta, Vihdintien 

oikealla puolella ulkoilualuetta vastapäätä. (katso alla oleva kartta.) Lähtöpaikalle 

kannattaa kuitenkin saapua noin 15 minuuttia aikaisemmin. Lähdössä tarkastetaan vartion 

kokoonpano, kisamaksu, ja kopioidaan reitti.   

Paikalle pääsee esimerkiksi Helsingin keskustasta Elielin aukiolta lähtevällä bussilla 

numero 345, jonka lähtövuorolla 17.55 ehtii hyvin ilmoittautumisajan puitteissa paikalle. 

Aiempi vuoro lähtee klo 17.15. Jääkää pois bussista Luukin ulkoilualueen kohdalla, 

hieman Lahnuksen Shellin jälkeen, pysäkki Luukki. Pysäkiltä on kävelemistä lähtöön noin 

100 metriä. Paikalle voi saapua myös autokyydillä, mutta kilpailun maali sijaitsee eri 

paikassa kun lähtö 

 



Kilpailu päättyy sunnuntaina 24.10. iltapäivällä palkintojenjaon jälkeen paikkaan, josta 

pääsee bussilla takaisin Espoon keskukseen. 

Kilpailun maksaminen 

Kilpailu pitää olla maksettu Susiveikkojen tilille (216718-11432) jokaiselta vartiolta ennen 

kisaa. Kirjoittakaa viestikenttään vartionne nimi.  Jos maksatte kisan kisaviikolla, ottakaa 

kisaan mukaan kuitti maksusta. Vartionjohtaja maksaa kerralla koko vartionsa 

kisamaksun. 

Varusteluettelo  

Pakolliset ryhmäkohtaiset varusteet: 

- Nuuksio-Luukkaan ulkoilukartta ja karttasuoja 

- trangia tai muu keitin ja polttoainetta (1 dl rastitehtävää varten) 

- muut ruoanlaittovälineet 

- tulitikut 

- tiskiharja ja –ainetta 

- vesivärit: punainen, keltainen, sininen ja musta 

- 1 sivellin/vartion jäsen 

- mittanauha ja saha 

- silmäneula ja 1 rll karhunlankaa 

- kompassi ja kello 

- pora ja terä (8-10mm) 

- tussi rastien merkitsemiseksi karttaan 

- laavu(t) johon koko vartio mahtuu. 

- ensiapupakkaus 

- viikonlopun muonat  (vartio saa aamupalan lauantaina ja tukevan aterian maalissa 

lauantai-iltana?) 

- EA-välineet 

Pakolliset henkilökohtaiset varusteet: 

- partiohuivi ja jäsenkortti 2010 

- puukko  

- säässä kuin säässä toimivat muistiinpanovälineet 

- heijastin 

- tasku- tai otsalamppu ja varaparistot 

- ruokailuvälineet 

- lämmin (talvi)makuupussi ja –alusta 

- juotavaa (vähintään 1 litra) 

- peseytymisvälineet ja vaihtovaatteet, maalissa on sauna. 

- seutulippu tai rahaa siihen (jos matkustaa bussilla) 

- sään mukainen ulkoiluvarustus. 

 



Kisan ruokatehtävät tuskin täyttävät kilpailijoiden vatsoja, joten vartiot huolehtivat 

muonahuollostaan itse. Osalla rasteista on vesipisteitä. 

Kiellettyjä varusteita ovat gps-paikantimet, radiopuhelimet ja elektroniset muistikirjat. 

Digikameran saa ottaa mukaan, mutta sitä ei saa käyttää apuna rasteilla. Matkapuhelin 

saa olla mukana, mutta sitä saa käyttää vain hätätapauksissa. Tarkemmat ohjeet 

matkapuhelimen käytöstä saatte kisaohjeessa. Tallentakaa puhelimeenne johdon 

hätänumero:  0451335190 

Peseytyminen ja vaihtovaatteet 

Kilpailun maalissa on peseytymismahdollisuus ja sauna. Vartiot voivat jättää lähdössä 

järjestäjille säkillisen tavaroita (esimerkiksi pyyhkeet, vaihtovaatteet ja shampoot).  Säkkiin 

tai laukkuun merkitään selvästi vartion nimi. 

Reittien pituudet  ja kartat 

Vartiot käyttävät omia Nuuksio-Luukkaan ulkoilukarttojansa. Kartan unohtaminen kotiin 

tuottaa suuria vaikeuksia. Reitin pituus kakaroilla on ilman lisärasteja noin 17 km ja 

kärsijöillä noin 29 km. 

 

Ilmoittautuneet  vartiot ja tulokset 

Lista ilmoittautuneista vartioista on nähtävillä kilpailun kotisivuilla ilmoittautumisen jälkeen. 

Kilpailun tulokset julkaistaan palkintojenjaossa sunnuntaina 24.10. kilpailun maalissa. 

Tarkempi kellonaika ilmoitetaan kilpailussa.  

 

Ennakkotehtävät 

Muistakaa tehdä kisan ennakkotehtävät, jotka ovat myös tässä kirjeessä liitteinä. 

 

Lisätiedot 

Lisätietoja antaa järjestelysihteeri Saija Laurla 040 577 0199 saijalaurla@hotmail.com ja 

kisan johtaja Mikko Mulari (050-3676277, mikko.mulari@susiveikot.net). 

Kilpailun kotisivuja www.susiveikot.net/3y kannattaa seurata ennen kisaa ja sen jälkeen. 

PS. Duunataan maailma parempaan kuntoon kuin sen löysimme. 

PPS. Ei kukaan sanonut sen olevan helppoa, eikä varsinkaan lisärastin L3. 

 


