
NOPPA 2020 SUDENPENTUKILPAILU
Palapeli, muistipeli, korttipeli, pakopeli… Noppa 2020 sudenpentukilpailu vie pentueet matkalle pelien 
äärelle! Noppa-kilpailussa pentueet hyppäävät pelilaudalle ja testaavat tuttuja partiotaitoja erilaisten 
pelien ja tehtävien muodossa. Kisoissa vietetään mukava retkipäivä ratkoen visaisia pulmia ja samalla 
uutta oppien. Jokaisen pentueen mukana kulkee saattaja, joten eksymisen vaaraa ei ole. Kilpailu 
järjestetään 9.5.2020 piirin alueella samaan aikaan kahdessa eri paikassa, Piikkiössä ja Harjavallassa. 

 

JOUKKUEET 

Kilpailupentueen koko on 4–8 sudenpentua. 
Pentueen kaikilla jäsenillä tulee olla Suomen 
Partiolaisten vuoden 2020 jäsenmaksu 
maksettuna. Pojat ja tytöt kilpailevat samassa 
sarjassa. Osallistua voivat iästä riippumatta 
kaikki, jotka tekevät vielä sudenpentuohjelmaa. 
Kilpailuun on mahdollista osallistua myös 
pienemmällä pentueella, mutta tämä vaikuttaa 
tehtävien tekemiseen. 

SAATTAJA 

Sudenpennuilla on oltava mukana vähintään 15–
vuotias saattaja, joka kulkee pentueen mukana 
koko kilpailun läpi, mutta ei osallistu tehtävien 
tekemiseen, ellei sitä erikseen mainita. Saattajan 
tehtävä on vastata pentueen turvallisuudesta 
kilpailupäivän aikana. Saattaja voi auttaa 
pentuetta tehtäväkäskyn lukemisessa ja 
vastausten kirjoittamisessa sekä tehtävien 
jakamisessa, mutta hän ei saa neuvoa itse 
suorituksessa. Saattajalla ei tarvitse olla 
aikaisempaa partiokokemusta. 

OSALLISTUMINEN 

Pentueen ilmoittautuminen kilpailuun tapahtuu 
Kuksan kautta. Piikkiön ja Harjavallan kilpailuilla 
on omat ilmoittautumislinkit: 

Piikkiö: kuksaan.fi/32065 

Harjavalta: kuksaan.fi/32066 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.4.2020. 
Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta 
15.4.2020 asti. Tämän jälkeen tehdyistä 
peruutuksista veloitetaan osallistumismaksu, 
mutta lippukunta voi asettaa tilalle toisen 
pentueen. 29.4.2020 jälkeen tehdyistä 
peruutuksista tai saapumatta jättämisestä 
peritään kaksinkertainen osallistumismaksu. 

Osallistumismaksu on 50 € / pentue. 
Osallistumismaksu laskutetaan lippukunnilta 
ilmoittautumisajan päätyttyä. 
 
Osallistumismaksu sisältää kilpailussa jaettavan 
materiaalin sekä lämpimän aterian. 
 
Ennakko-ohje lähetetään sähköpostitse 
ilmoittautuneille pentueille. 

TEHTÄVÄLUETTELO 

Arjen taidot ja turvallisuus 
RUSH HOUR   6 
KANASET GOES MUNAKAS 6 

Kilpailukohtainen painotus: Pelit 
TEMPO   6 
SCRABBLE   4 

Kädentaidot 
YATZY   6 

Luova ajattelu ja ongelmanratkaisu 
DEJA-VU   6 
ESCAPE ROOM  6 
ALIAS   6 

Retkeilytaidot 
SUPER MARIO SUUNNISTUSMAASSA 6 

Yhteiskunta ja erilaiset ihmiset 
KANASET   4 
MIKSI JUURI MÄNTSÄLÄ?  4 
Yhteensä   60 
 

KILPAILUN JOHTAJAT 

Piikkiö 
Jenna Uutela 

jenna.uutela@lipi.fi ja p. 0451302336 

 

Harjavalta 
Laura Toivonen 

laura.toivonen@suomi24.fi, p. 0503815696 


