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Susiveikot eivät pitkään aikaan ole tyy-
tyneet ainoastaan osallistumaan partio-
taitokilpailuihin. Vuodesta 1985 lähtien
on syksyisin järjestetty omaa, rankem-
manpuoleista kisaa nimeltä III° Yhteys.
Tässä legendan historia.

III° Yhteys on alusta asti pyrkinyt haastamaan ki-
saajansa kokeilemaan rajojaan. Siitä kertoo jo ajan-
kohtakin, loka-marraskuinen viikonloppu, usein
juuri syysmyrskyjen aikaan. Partiotaitokilpailulle
poikkeuksellisesti vauhtiin päästään jo perjantai-
iltana. Kilpailu alkaa salaisessa lähtöpaikassa ilta-
seitsemän tienoilla, ja lähtötehtävän nikkaroituaan
vartiot astuvat sysipimeään (ja usein myös hyvin
märkään) metsään. Kisamaastona toimivat Espoon
ja Vihdin metsät, eli Nuuksio laajasti ymmärrettynä.

Edessä on tukku rasteja ja kilometreittäin haasta-
vaa yösuunnistusta, yleensä aamuvarhaiseen asti.
Hetken unen jälkeen kilpailu jatkuu, vaikkei sitä
herättyään heti uskoisi. Taivallettavaa rastilta toi-
selle riittää taas koko päiväksi, ja ennemmin tai
myöhemmin vartiot saapuvat maaliin, joka sijaitsee
yleensä jonkin partiokämpän maastossa. Sunnun-
taiaamuna valmistuu pistelasku ja laavuista ryömi-
tään juhlalliseen palkintojenjakoon. Kotimatkalla
bussinpenkillä syntyvätkin sitten jo tulevien suku-
polvien kansantarinat.

III° Yhteys - Suven järjestämä PT-skaba

III° Yhteys ?III° Yhteys ?III° Yhteys ?III° Yhteys ?III° Yhteys ?

Ensimmäinen Kolmannen Asteen Yhteys sai nimen-
sä Stephen Spielbergin samannimisestä scifieloku-
vasta. Kompaktiksi kirjoitusasuksi vakiintui hieman
myöhemmin III° Yhteys, vaikkakin myös KAY on
ollut käytössä. Ensimmäinen “yhteys” järjestettiin
Susiveikkojen sisäisenä kilpailuna pääsiäisretkellä,
jota vietettiin 5.-8.1985 Haukanpesällä.

Heti seuraavana syksynä kilpailu järjestettiin uu-
destaan, ja silloin mukaan kutsuttiin myös muihin
SVPR:n (Suomen Vapaa Partioryhmä) lippukuntiin
kuuluvat vartiot. Rankassa kisassa kärsijä-sarjan
voittoon ylsikin Lauttasaaren Lainepartion vartio

Maatalouskoneet. Kakara-
sarjan voitto sentään saa-
tiin Korppien tuomana Su-
siveikoille. Myöhemmillä
pääsiäisretkillä järjestettiin
ainakin kertaalleen Kol-
mannen ja Puolen Asteen
Yhteys, joka oli aivan en-
simmäisen kisan tapaan
lippukunnan sisäinen mit-
telö.

Auto 1996: "Hei sikahyvä
rento skaba come on hei!"

Kymmenen viimeisintä
III° Yhteyttä - täydennä

puuttuvat kohdat!
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teema Kärsijöiden voittaja Kakaroiden voittaja

1989 säteily, "kylmä" Trig. funktiot, HeSi Mäyrät, SuVe

1990 (ei teemaa) Eximus Cuximus, Heka Korpit, SuVe

1991 sarjakuvat Mäyrät, SuVe

1992 shamanismi Mäyrät, SuVe Ahmat, SuVe

1993 dinosaurukset Mäyrät, SuVe

1994 kauppareissu Natural Born Winners, SuVe Jänöt, TT

1995 terrorismi KKK, SVPR Ilves, SuVe

1996 uni Auto, KiPi Teuvo, SuVe

1997 lande Team Extreme, SuVe Irtokorpelot, EsMe

1998 rockkiertue Team Korva, KHV HC-Saha, HeSi
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Ei pelkkääEi pelkkääEi pelkkääEi pelkkääEi pelkkää
munkinsyöntiämunkinsyöntiämunkinsyöntiämunkinsyöntiämunkinsyöntiä

Tavaksi on muodostunut valita
kullekin kilpailulle teema, jonka
puitteissa rastitehtävät suunni-
tellaan - tai ainakin ne muokataan
teemaan sopiviksi. Viimeisimmäs-
sä III° Yhteydessä 1998 kokeil-
tiin elämää rokkitähtenä: rasteil-
la mm. tehtiin musiikkivideo,
suunniteltiin levynkannet ja au-
tettiin loukkaantunutta Andy
McCoyta. Aikaisempina vuosina
on mm. testattu avaruusmiesten
korkeushyppypaikkaa (1985),
purettu pommi (1989), piirretty
sarjakuva (1991), rakennettu sha-
maanirumpu (1992), valettu kynt-
tilä ja tunnistettu luita (1993), har-
joiteltu ruotsin kuullunymmärtä-
mistä (1994), rakennettu viuluko-
telo ja leivottu munkki (1995). Pe-
rinteiseen kavalkadiin kuuluvat
myös ns. ramborata, performans-
si, kiritaival ja usein jonkinlainen
kiipeilytehtäväkin. Tarinat kerto-
vat että hurjimpina vuosina on
käytetty hitsipilliä ja päästy au-
ton rattiinkin...

Yksi vuosien saatossa säilynyt
omalaatuisuus on lähtötehtävän
kanto. Ideana on pistää vartiot
tekemään lähdössä puusta koo-
kas esine, kuten ydinjätelaatikko,
joka sitten raahataan läpi kisan ja arvostellaan vas-
ta maalissa. Kisalle on ominaista myös tietty sala-
myhkäisyys, sillä jopa lähtöpaikka on viimeiseen
asti salainen. Vartiot tietävät lähtiessään ainoas-
taan mihin linja-autoon tulee hypätä - on menty
jopa niin pitkälle ettei bussiin ole ilmaantunut kisa-
järjestäjiä lainkaan, vaan vasta perillä hämmenty-
neet kisaajat on ohjattu lähtötehtävän luokse. Yö-
rastin perinteisiin kuuluvat laavunpystytystehtä-
vä ja maukkaan aamupuuron valmistaminen. Puhu-
mattakaan tietenkin siitä että yörastihan on itse asi-
assa aamurasti.

Kakaroita ja kärsijöitäKakaroita ja kärsijöitäKakaroita ja kärsijöitäKakaroita ja kärsijöitäKakaroita ja kärsijöitä

Sarjoja kisassa on aina ollut kaksi: kakarat ja kärsi-
jät. Näistä ensinmainittu on nuorille vartioille, joten
reitti on lyhyempi ja rasteja vähemmän. Täysimit-
taiseen kärsijäsarjaan pääsevät harkinnan mukaan
vartiot, joissa keski-ikä ylittää noin 14 vuotta. III°
Yhteys on perinteisesti ollut suunnattu kaikille
SVPR:n vartioille, vaikka valtaosa osallistuneista
onkin ollut Susiveikkoja. Kilpailussa ei ole koskaan
noudatettu mitään yleisesti hyväksyttyjä partiotai-
tokilpailujen sääntöjä, vaan taitoja on testattu oma-
laatuisilla tehtävillä ja vapaamuotoiseen tyyliin.

Historian ensimmäisen III° Yhteyden kilpailukutsu vuodelta 1985.
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Vuodesta 1994 kilpailua alettiin mainostaa rohkeas-
ti myös mm. Hepussa, ja ilmoittautumisia onkin
siitä lähtien vastaanotettu kaikkialta
pääkaupunkiseudulta. Mu-
kaan on pariin kertaan
onnistuttu houkut-
telemaan myös kan-
natusyhdistyksen
edustusjoukkue.

Viime vuosina kisaan läh-
teneiden vartioiden mää-
rä on vaihdellut noin kuu-
desta jopa pariinkymme-
neen. Trendi on ollut sellai-
nen, että osallistuneista yhä

harvempi on Susiveikoista, ja valtaosa seudun muis-
ta lippukunnista. Tämä siitä huolimatta (ei kai juuri
sen takia?) että lippukunnan omiin vartioihin on
kohdistettu kovaa ennakkomainontaa, joskus her-
kimpien sietokyvyn rajoille asti. Järjestävän lippu-
kunnan vartioita kannustetaan tulevaisuudessakin
lähtemään rohkeammin mukaan, mm. perustamalla
ensikertalaisille oma päiväsarja, kullannuput.

Järjestelytehtävät tärkeitäJärjestelytehtävät tärkeitäJärjestelytehtävät tärkeitäJärjestelytehtävät tärkeitäJärjestelytehtävät tärkeitä
koulutuksellisestikoulutuksellisestikoulutuksellisestikoulutuksellisestikoulutuksellisesti

Kilpailun järjestäminen on kaikkina näinä vuosina
antanut Susiveikoille paljon. Vastuuta nimittäin riit-
tää kannettavaksi, ja jokaisesta kokemuksesta op-
pii. Kussakin kisassa löytyy tehtäviä - rastihenki-
löt mukaan lukien - noin kolmellekymmenelle. En-
nakkoon on hankittava asianmukaiset luvat, suun-
niteltava rastitehtävät ja reitti, rekrytoitava ja kou-
lutettava rastihenkilöt jne. Haastavimpiin rooleihin
kuuluvat kisanjohtaja, ratamestari ja huoltovastaa-
va, mutta ei rastin pitäminenkään aina ole ruusuilla
tanssimista. Rastimiehinä vuonna 1986 toimineet G
ja Ylermi raportoivat jälkeenpäin: “Kolmisen tuntia
rastin sulkemisajan jälkeen tulivat kilpailun johtaja
ja hänen autonkuljettajansa tiedustelemaan tilan-
netta. Yhteen ääneen totesimme että tilannetta ei
ollut. Rastilla ei nimittäin ollut käynyt ketään siihen
mennessä. Muutaman huvittavan radiopuhelinyh-
teyden jälkeen totesimme, ettei ras-
tia pidetä ollenkaan.”

Koska III° Yhte-
ys käydään suurelta osin

yöllä pimeän aikaan, on kisaajien
turvallisuudesta tietenkin huolehdittava.

Opastus oikeanlaiseen varustukseen ja suunnis-
tustaidon edellyttäminen ovat tärkeitä lähtökohtia,
samoin selkeät kartat ja ohjeet eksymisen varalta.

III° Yhteys PäPa:n jäsenlehti Hepussa...

Heppu 7/97:

“Perinteiseen tapaan rankan reitin varrella
vartiot kohtasivat mitä moninaisempia haas-
teita lehmän keinosiemennyksestä ja EU-tu-
kihakemuksen täytöstä pettuleivän leivon-
taan ja Jyväskylän Suurajoihin. Innostusta
herättivät myös muun muassa Finlandia-hiih-
toharjoitukset ja lavatanssit.”

Heppu 8/94:

“kiistattomasti vuoden rälein PT-skaba”

“se on koettava, jonka jälkeen se on tapa”

“’Justus, we have a problem’, toteaa kaiken
kokenut kisavartio Tapolla 13. Heille kisa toi
pitkästä aikaa mieleen vanhat hyvät ajat. ‘Yö-
rastille tultiin aamulla ja muutenkin oltiin
koko ajan suorituskyvyn äärirajoilla.’”

Heppu 8/95:

“Eka vartio yölle jo klo 04.00 - Hyvän Yhtey-
den merkki”

“Ehdottomasti piirin rankin ja yöpainoittei-
sin PT-skaba”

Susiveikot kilpailuissaSusiveikot kilpailuissaSusiveikot kilpailuissaSusiveikot kilpailuissaSusiveikot kilpailuissa
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Reitin suunnittelussa otetaan mahdollisimman hy-
vin hirvenmetsästysalueet huomioon. Oleellisessa
roolissa ovat myös viestijärjestelyt. Kilpailun her-
mokeskuksena toimii ns. johtoauto, josta käsin lan-
gat pidetään hyppysissä. Kisan johto on säännöl-
lisesti yhteydessä kaikkiin rasteihin ja pysyy näin
selvillä kunkin vartion etenemisestä ja tilanteesta
rasteilla. Toistaiseksi viestiyhteydet on hoidettu
pääasiassa LA- tai
VHF-puhelimilla.
Jatkossa siirryt-
täneen GSM-
puhelimiin,
joita nytkin
on käytet-
ty vara-
järjes-
telmä-
nä.

Vaikka
III° Yhteyttä on
aina tehty suurella in-
nostuksella ja paatoksella, ei te-
kemisen ilo ole joka kerta levinnyt koko
johtajistoon. Tästä johtuen tehtäviä on kertynyt
joskus paljonkin yhtä tekijää kohden, ja mm. unet
jäävät silloin vähiin (tai väliin). Perjantaiaamusta
sunnuntaiaamun pikkutunneille asti valvominen ei
pidemmän päälle ole hyväksi, varsinkin jos tehtä-
viin sisältyy esim. autolla ajoa. Vastuualueet pyri-
täänkin jakamaan etukäteen mahdollisimman tark-
kaan, ja näin varmistamaan että jokainen saa riittä-
västi lepoa. Hommia joutui yksin hoitamaan mm.
Turo, joka 1988 tilitti Polkuanturassa: “Tehdään ensi
vuonna vielä paremmat kisat, onnea vaan etukä-
teen kisanjohtajalle, kuka lieneekin. Mulle riitti yh-
teydet tältä erää.”

III° Yhteys 2000-luvullaIII° Yhteys 2000-luvullaIII° Yhteys 2000-luvullaIII° Yhteys 2000-luvullaIII° Yhteys 2000-luvulla

Laadukkaan kilpailun järjestämiseen kuluu yleensä
pari-kolmetuhatta markkaa, josta isoimman osan vie-
vät ruoka, alueiden käyttömaksut, polttoainekulut,
palkinnot ja rastitarvikkeet. Osallistuminen on ha-
luttu pitää vartioille edullisena (noin 30 mk/kisaa-
ja), jolloin kisan tulos on usein jäänyt tappiollisek-
si. Aikaisemmin asialla ei itse asiassa ollut niinkään
väliä, kun osallistujat olivat pääasiassa Susiveik-
koja, mutta viime vuosina kilpailun talous on ai-
heellisesti herättänyt keskustelua. Jollei Susiveik-

kojen osuus kisaajista nouse, lienee edessä
pakostakin kisamaksun nostaminen.

III° Yhteyden tuskin
alunperin arvattiin
kantavan seuraa-

valle vuosituhannel-
le saakka, saati sitten

olevan siemenenä SM-
tason kilpailun nimelle

(IV° Yhteys). “Yhteys” on
kuitenkin voimissaan.

Vuonna 1996 kilpailulle pe-
rustettiin myös kotisivut, jot-

ka toistaiseksi löytyvät osoit-
teesta www.hut.fi/~rterguje. Sieltä vierailija löytää
kuvia, tuloksia ja tunnelmia, sekä myös kisakirjeitä
ja ennakkotehtäviä viime vuosilta. Kisan tulevai-
suus näyttää hyvältä - joka vuodelle on kuitenkin
uudestaan haalittava sekä tekijät että kisaajat. Nuo-
relle susiveikkojohtajalle III° Yhteyden järjestämi-
nen tarjoaa sekä todella haastavan että antoisan
projektin; onnea tuleville kisanjohtajille!

RENNE TERGUJEFF
kisaajana 1987-92 ja 1997

kisanjohtajana 1993-94 ja 1996
muissa järjestelytehtävissä 1995 ja 1998

III° Yhteyden karttojen laatu ei perinteisesti ole ollut kovin hyvä. Tosin viime vuosina ovat kartat
olleet jopa värillisiä. Tämä rastiväli on vuoden 1992 Yhteydestä.


