
Sudenpentukilpailujen järjestämistä koskevat ohjeet  

Johdanto 
Nämä ovat Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n (L-SP) sudenpentukilpailujen järjestämistä koskevat 

ohjeet. Ohjeet on tehty Suomen Partiolaisten Sudenpentu- ja seikkailijakilpailut –ohjeen (2010) 

pohjalta. 

Sudenpentukilpailut järjestetään saman aikaan kahdessa paikassa eri puolilla partiopiiriä. 

Tavoitteena on järjestää kisat saman sisältöisinä. 

Määritelmä  
Sudenpentukilpailu on rastikierrostyyppinen päiväretki, jonka varrella tehdään yhdessä partio-

ohjelmaan perustuvia ja ryhmän yhteishenkeä kohottavia tehtäviä. Sudenpentukilpailun 

järjestämisessä pyritään siihen, että tapahtuma on mukava kokemus ja ryhmässä toimimisen 

oppimista. Kilpailullisuutta ei korosteta. 

Pentueen kokoonpano  
Pentueessa on 4-8 sudenpentua iältään noin 7-9-vuotiaita. Lisäksi mukana on vähintään 15-vuotias 

saattaja, joka kulkee pentueen mukana koko kilpailun läpi. 

Osanotto-oikeus 
Kunkin kilpailijan SP:n jäsenmaksun tulee olla voimassa. Saattajan tiedot annetaan ilmoittautumisen 

yhteydessä. Saattajan ei tarvitse olla partiolainen. 

Ilmoittautuminen ja osanottomaksu 
Ilmoittautuminen tapahtuu järjestäjien määräämällä tavalla. Kilpailukutsusta tulee käydä ilmi 

osanottomaksun suuruus ja maksumenettely. 

Osanottomaksuun tulee sisältyä:  
• Kilpailussa jaettava materiaali  
• Mahdolliset kuljetukset kilpailun aikana 
• Yksi lämmin ateria (ei saa olla kilpailutehtävä) 
• Kunniakirjat ja mahdolliset palkinnot, pois lukien mitalit 

Kilpailusta pois jääneen pentueen osanottomaksua ei palauteta. Järjestäjä päättää mahdollisuudesta 

jälki-ilmoittautumiseen. Jälki-ilmoittautuneiden, viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen peruneiden 

tai saapumatta jättäneiden osanottomaksu voi olla enintään kaksinkertainen ja siitä tulee ilmoittaa 

kilpailukutsussa. 

Kilpailun luonne ja kesto 
Sudenpentukilpailu on luonteeltaan päiväretki. 

Kilpailukutsu 
Kilpailujen järjestämisestä tiedotetaan kilpailukutsulla, joka julkaistaan järjestäjien sopivaksi 
katsomalla tavalla viimeistään 3 kuukautta ennen kilpailuja. Siinä on oltava seuraavat tiedot:  

• Kilpailujen laatu ja osanotto-oikeus  
• Kilpailujen ajankohta ja paikka 
• Ilmoittautumistapa, -aika ja mahdollinen jälki-ilmoittautuminen  
• Osanottomaksun suuruus ja maksutapa  



• Tehtäväluettelo 
• Kilpailujen järjestäjät ja yhteystiedot  

• Maininta näiden määräysten lisäksi kilpailuissa noudatettavista säännöistä 

Tehtävät 
Tehtävien suunnittelussa tulee ottaa huomioon sudenpentujen partio-ohjelman toteutuminen. 

Yksilösuoritukset eivät ole suositeltavia, sudenpentua ei siis voi laittaa yksin vastuuseen pentueen 

pisteiden saannista. Tehtävien nimien on hyvä antaa selkeä vinkki tehtävän sisällöstä. 

Tehtäväluettelo 

Tehtäväluettelon tulee noudattaa seuraavia lukuarvoja: 

• Maksimipisteet 60 p 

• Tehtävien määrä 10-15 

• Tehtävän maksimipisteet enintään 6 p 

Tehtävien ilmoittaminen ja suoritusolosuhteet 

Tehtävät annetaan kirjallisilla tehtäväkäskyillä, jotka ovat rakenteeltaan samanmuotoisia. Niissä 

tulee mainita vähintään tehtävän nimi ja numero, maksimipisteet, suoritusaika, tehtävän määrittely, 

arvosteluperusteet ja saattajan toimia koskevat rajoitukset/ohjeet. 

Tehtävien arvostelu 

Tehtävästä voi saada pisteitä arvosteluperusteiden mukaan nollasta maksimipisteisiin. Arvostelussa 

tulee välttää interpolointia. 

Yksittäisen tehtävän suorittamatta jättäminen tai siinä epäonnistuminen ei saa vaikuttaa muiden 

tehtävien suoritukseen ja arvosteluun, eikä aiheuttaa koko kilpailun keskeytymistä. 

Hylkäämiset 
Kilpailun johto voi hylätä pentueen kilpailusta, jos pentueen jäsenen tai saattajan todetaan 
menetelleen kilpailussa tai kilpailualueella (myös muulloin kuin kilpailun kuluessa) partiohengen 
vastaisesti tai rikkoneen sääntöjä. 

Pakolliset varusteet 
Pentueella tulee olla mukanaan ainakin seuraavat pakolliset varusteet. Nämä varusteet on 

mainittava ennakko-ohjeessa. 

Henkilökohtaiset varusteet:  

• kynä 

• eväät kilpailun ajaksi 

• juomapullo 

• partiohuivi 

Pentuekohtaiset varusteet:  

• ensiapupakkaus (1 leveä sideharsorulla, ideal-side, laastaria sekä sidetaitoksia) 

• kello 

Edellä mainitut ensiaputarvikkeet ovat pentueen omaan käyttöön hätätilanteessa. Niitä ei saa 

suunnitella käytettäväksi tehtävissä. Ennakko-ohjeen varusteluettelossa on edellisten lisäksi 

mainittava kaikki ne varusteet, jotka pentueella on oltava tehtäväkäskyjen edellyttämissä 



tehtäväsuorituksissa. Luettelossa ei saa olla sellaisia varusteita, joiden hankkiminen on 

kohtuuttoman vaikeaa tai kallista. Sama koskee myös varusteita, joiden kuljettaminen on 

kohtuuttoman riskialtista tai vaikeaa. Tällaiset varusteet on oltava järjestäjien puolesta. 

Saattajalla saa olla puhelin mukana. Sudenpennut eivät saa käyttää puhelimia kilpailun aikana. 

Kilpailureitti 
Kilpailureitti on 1-5 kilometriä helppoa suunnistusta esimerkiksi polkuja pitkin rastilta toiselle, reitti 

voi olla myös merkitty. Pentue ei saa jakaantua. 

Ennakko-ohje 
Ennakko-ohje on toimitettava kilpailuun ilmoittautuneille pentueille viimeistään 1 1/2 viikkoa ennen 
kilpailua.  
Siinä on oltava seuraavat tiedot:  

• Kokoontumisaika ja -paikka  
• Kilpailun yleisaikataulu   
• Kilpailussa tarvittavat varusteet  
• Mahdolliset muutokset julkaistuun tehtäväluetteloon 
• Kulkuyhteydet ja ajo-ohjeet 
• Ohjeita kilpailijoille ja huoltajille  
• Tiedot mihin osanottomaksu oikeuttaa  
• Saattajan ohje 

Saattajan ohje 
Saattaja toimii pentueen henkisenä tukena ja partiohengen ylläpitäjänä sekä huolehtii pentueen 

turvallisuudesta kilpailun aikana. Saattajan tulee tutustua Suomen Partiolaisten Turvallisuusohjeisiin 

ennen kilpailua. 

Saattajan oikeudet ja velvollisuudet 

• Saattaja saa auttaa tehtäväkäskyn lukemisessa 

• Saattaja saa jakaa pentueen sisäiset tehtävät, ellei tehtäväkäskyssä toisin sanota 

• saattaja saa huolehtia, ettei tehtäväaika ylity, ellei tehtäväkäskyssä toisin sanota 

• Saattajan velvollisuus on huolehtia työkalujen ja keittimen turvallisesta käytöstä 

• Saattajan velvollisuus on huolehtia pentueen turvallisesta etenemisestä kilpailureitillä 

o Liikennesääntöjen noudattaminen 

o Kiellettyjen alueiden välttäminen 

o Kilpailureitiltä eksymisen estäminen  

• Saattaja ei saa osallistua tehtävien konkreettiseen tekemiseen, ellei tehtäväkäskyssä toisin 

sanota 

• Saattajan velvollisuus on huolehtia pentueen varusteista 

Rastikohtainen saattajan ohje 
Tehtäväkäskyssä tulee selkeästi määrittää saattajan rooli kyseisessä tehtävässä. Ohjeessa voi 

selventää esimerkiksi 

• saattajan suorituksenaikainen odotuspaikka 

• saattajan tehtävät, kuten poranterän kiinnittäminen ja irrottaminen, kuumaliimaus tai 

retkikeittimen sytyttäminen 

• saako saattaja koskea tehtävämateriaaleihin tai työvälineisiin 

• saattajan mahdollinen rooli ensiaputehtävässä tms. 



Kilpailun tulokset 
Kilpailun johtaja hyväksyy tulokset ja päättää palkintojenjaon aloittamisesta. Tulosluettelo on 
toimitettava pentueille ja piirin nettisivuille kahden viikon kuluessa kilpailun päättymisestä. 
Tulosluettelosta on käytävä selville pentueen nimi, lippukunta, sijoitus, pentueen yhteispisteet, sen 
eri tehtävissä saamat pisteet sekä kunkin tehtävän nimi, numero ja maksimipisteet. 
Kilpailun maalissa on oltava nähtävänä tehtävien oikeat vastaukset. Tehtäväkäskyt ja oikeat 

vastaukset on hyvä olla nähtävänä nettisivuilla kilpailun jälkeen. 

 

 

Hyväksytty Kasvatusryhmä 18.2.2020 
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