Suomen partiolaiset – Finlands Scouter ry:n partiotaitojen suomenmestaruuskilpailut Lounais-Suomen
Salossa 4.-5.10.2014. Tehtävien kuvaus (aakkosjärjestyksessä) ja oikeat vastaukset.

Alla kuusipuun: Ruskean ja Harmaan sarjan lisärastien noutaminen toimi toivotulla tavalla ja tehtävästä
saatiin niin täysiä pisteitä kuin myös nollia. Rataa arvosteltiin palautteessa sekä hienoksi, sopivaksi että
myös liian helpoksi.

Apina ja Gorilla: Karvojen tunnistaminen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

D. Orava
B. Kettu
H. Koira
A. Peura
J. Alpakka
E. Minkki
L. Hirvi
T. Poro
R. Villisika
K. Ihminen

Bensaa suonissa: Kananmunan kuljettaminen motogrossitehosteilla toimi odotetusti eikä loukkaantumisia
sattunut - edes kananmunille! Nopein aika saavutettiin ilman heittämistä.
Ensimmäisenä iltana: Ensimmäisen päivän tavoiteaikaan päästiin pääosin ilman ongelmia ja kaikki vartiot
pääsivät yörastille ennen kymmentä illalla.
Ja rokki soi: Kitaran rakentaminen. Arvostelussa huomioitiin kopan mittoja, reiän kokoa ja sijaintia, kaulan
ja otelaudan mittoja ja viimeistelyä, kielten virittyvyyttä ja yleistä siisteyttä. Ruhalla arvosteltiin myös
nauhojen lukumäärää ja sijaintia.

Koetetaan uudestaan: Sisutyyppinen rasti osoittautui pullonkaulaksi, vaikka tehtäväaikoja lyhennettiinkin.
A-osa, viittominen: Viitottavat sanat olivat
järvi

poliisi

norsu

ikkuna

iloinen

banaani

hissi

tulivuori

limainen

helmikuu

loma

vanha

kasvaa

bussi

ostaa

lääkäri

joulupukki

suihkulähde

koulu

aika

B-osa, piirrä ja arvaa: Piirrettävät sanat olivat:
1

katkaista

6

postilaatikko

2

uusi

7

kiertää

3

mämmi

8

lumipallo

4

koti

9

viheltää

5

roska

10

Lappi

C-osa, tunnistettavat esineet: Tunnistettavat esineet olivat:
Muki, SD-muistikortti, hammasvälipuhdistin, 20 sentin kolikko, lego, arpakuutio, kuminen mehupullon
korkki, pyykkipoika, nippuside ja mutteri.

Kukkolaulu: Tehtävänä oli valmistaa silakkakukko ja porkkanaraaste ilman reseptiä annetuista aineista.
Raastimen valmistusta ja muotoilua ei arvosteltu, vain ruokalajit arvosteltiin. Pistejakauma kertoo tehtävän
olleen sopivan haastava. Arvostelukohtina oli mm. Kypsyys, vetisyys, Rakenne, Maku, Ulkonäkö, kuoren
pinta, kuoren paksuus, suolan käyttö, Raasteen koostumus, määrä ja raastimen käyttö.

Kun aika rientää: Toisen päivän tavoiteaika ja lisärasti saivat hajontaa pisteisiin vain lisärastin hakemisen tai
hakemattomuuden puolikkaan pisteen verran.

Laulu suomalaisesta maalaiskunnasta: Salon maalaiskuntaa tunnettiin kohtuullisesti vaikkakin
huippupisteet jäi saavuttamatta. Salolaisia vartioitahan ei kisassa ollut, joten paikallistuntemustakaan ei
kisailijoilla ollut.
Oikeat vastaukset tummennettu.
1. Mitkä olivat Salon seudun kuntaliitoksessa 1.1.2009 yhteen menneiden entisten kuntien nimet
(10kpl)?
1.1 Halikko
1.2

Kiikala

1.3

Kisko

1.4

Kuusjoki

1.5

Muurla

1.6

Perniö

1.7

Pertteli

1.8

Salo

1.9

Suomusjärvi

1.10 Särkisalo

2. Salo ja Somero ovat osa tärkeää maanviljelysaluetta. Tämän vuoksi seudulle on sijoittunut erilaista
maatalouteen liittyvää toimintaa. Näistä edelleen toimii
a. juustola
b. sokeritehdas
c. sokerijuurikkaan tutkimuslaitos
d. maaseutuoppilaitos
3. Saloon voit saapua usealla eri tavalla, mutta mikä seuraavista ei ole siellä
a. satama
b. rautatie
c. moottoritie
d. moottoriliikennetie
4. Suuresta Toivelaulukirjasta löytyy laulu ”Suomen salossa”. Onko se
a. iskelmä
b. kansanlaulu
c. laulelma
d. pop

5. Salon alue on kuuluisa vanhoista kartanoistaan. Mikä seuraavista ei ole sellainen?
a. Viurila

b. Joensuu
c. Melkkilä
d. Raatala
6. Salon kaupunki oli 31.12.2012 Suomen kaupungeista
a. 9. suurin
b. 13. suurin
c. 19. suurin
d. 25. suurin
7. Somerolla oli 31.12.2012 asukkaita
a. 7681
b. 8341
c. 9229
d. 10351

8. Salo on kansainvälinen kaupunki. Kaupungissa asui maahanmuuttajia v. 2012
a. yli 40 eri maasta
b. yli 60 eri maasta
c. yli 80 eri maasta
d. yli 100 eri maasta
9. Salon on Suomen mökkivaltaisimman kunnan tilastossa 1.1.2013 sijalla
a. 6
b. 8
c. 10
d. 12
10. Mitä tapahtui Uskelan edelliselle kirkolle v. 1825?
a. paloi tulipalossa
b. ei tapahtunut mitään
c. vajosi osittain jokeen
d. lahosi rakennusvirheen vuoksi
11. Somerolla voit tutustua monenlaiseen nähtävään. Mitä seuraavista siellä ei kuitenkaan ole?
a. ruusutila
b. horoskooppipuisto
c. karting-rata
d. Hiidenlinna
12. Salosta löytyy Viitan kruunu. Se on
a. muinaishauta
b. vanha raha
c. arvokas koru
d. iso maalaiskartano
13. Salon ja Someron alueella on vilkasta partiotoimintaa. Alueelta löytyy seuraava lippukunta:
a. Kuusjoen Kuusenkerkät
b. Perniön Piketit
c. Marjatat ja Mikon Pojat

d. Suomusjärven Siniset
14. Salolaisten perinneruoka Pastanttipuuro tehdään
a. perunasta ja ruisjauhosta
b. kaurasta ja rusinasta
c. ohrasta ja mustikasta
d. perunasta ja vehnäjauhosta
15. Salon seudun vanha kesäherkku oli ”piapo”. Se on
a. mustikkapiirakkaa
b. mansikkamaitoa
c. palvilihaa
d. talkkunaa
16. Presidentti Sauli Niinistö on kotoisin Salosta. Hän on toiminut
a. kaupunginjohtajana
b. kaupunginhallituksen puheenjohtajana
c. kaupunginvaltuuston puheenjohtajana
d. kaupunginsihteerinä
17. Duudsonit osallistuivat TV-produktiossaan yhden salolaisen rakennuksen purkamiseen. Kyseessä
oleva rakennus oli vanha
a. viljavarasto
b. koulu
c. sokeritehdas
d. kunnanvirasto
18. Minkä niminen on arvokas perinnebiotooppialue Somerolla?
a. Häntälän notkot
b. Paltan suo
c. Härkälän harju
d. Pyölin nummi
19. Kuka heistä ei ole joko syntynyt tai vaikuttanut Somerolla tai Somerniemellä?
a. laulaja M.A. Numminen
b. seiväshyppääjä Minna Nikkanen
c. Nokian johtajana toiminut Olli-Pekka Kallasvuo
d. kirjailija Kaari Utrio
20. Somerolla järjestetään kansainvälinen yleisurheilutapahtuma
a. Keihäskarnevaalit
b. Seiväskarnevaalit
c. Korkeuskarnevaalit
d. Loikkakarnevaalit
21. Salon ja Someron alueella suunnistus on tärkeä urheilulaji. Tunnettu salolainen suunnistusseura on
a. Salon Eräveikot
b. Angelniemen Ankkuri
c. Perniön seudun suunnistajat
d. Metsolan metsänkävijät

Liikaa viinaa: Ensiaputehtävä, kaksi potilasta, tajuton ja masentunut. Vaadittuja toimenpiteitä täysiin
pisteisiin olivat:
Tajuttoman ensiavun arvostelu: Puhuttelu ja ravistelu, hengitysteiden avaaminen, hengityksen
tarkistaminen, kylkiasentoon kääntäminen, hengitysteiden avaaminen kylkiasennossa ja kylmältä
suojaaminen.
Masentuneen ensiavun arvostelu: Puhuttelu ja esittäytyminen, puukon ottaminen pois, verenvuodon
tyrehdytys, haavan peittäminen suojasidoksella, keskustelu/rauhoittelu, kylmältä suojaaminen ja itsensä
suojaaminen (kumihanskat tai potilas teki sidoksen itse).
Lisäksi avun hälyttäminen.

Liput liehuvat: Lippujen kiertäminen oikeassa järjestyksessä.
Harmaa: Benin, Liettua, Myanmar, Seychellit, Bolivia, Grenada, Mauritius.
Ruskea: Madagaskar, Burundi, Valkovenäjä, Iran, Malediivit, Meksiko, Bulgaria.
Sininen: Tunisia, Monaco, Georgia, Bahrain, Tonga, Peru, Kanada.
Punainen: Liberia, Serbia, Laos, Kiribati, Chile, Panama, Yhdysvallat.

Melkeen halvaannuin: Pyörätuoliviesti.

Moikataan kun tavataan: Käytös ja suorituspaikkojen siisteys. Suorituspaikkoina arvosteltiin
aloitustehtävän paikka ja yörastipaikka. Vartion käytöstä arvosteltiin koko kisan ajan.

Muista hyviä aikoja: Puhelimien tunnistaminen.
1.

Kuinka paljon puhelin B painaa esillä olevassa kokoonpanossa?
Lumia 1520, 209g. Täydet pisteet: (188 – 230)g

2.

Mikä oli puhelimen C tärkein uusi teknologia kun se tuli markkinoille?
Lumia 1020, 41Mpix kamera + OIS (Optical Image Stabilation)
Täydet pisteet: Kamera / 41 Mpix / OIS / Zoom

3.

Mikä on Nokian ilmoittama puhelimen D valmiusaika?
E72, 576 tuntia. Täydet pisteet: (518 – 634)h

4.

Mikä puhelin tuli ensimmäisenä myyntiin Suomessa C, D vai E?
D

5.

Laita kaikki puhelimet painon mukaiseen järjestykseen (kevein listan ensimmäiseksi)
D, E, F, C, A, B

6.

Kerro Nokian myyntinimet kaikille esillä oleville puhelimille.
A= Lumia 920
185g
B= Lumia 1520
209g
C= Lumia 1020
158g
D= E72
128g
E=C7
130g
F= Lumia 925
139g

Mä jäin kii: Kitaran kantohihna. Tuotoksesta arvosteltiin hihnalle annettuja pituuksia, pujosten tekemistä
oikein, kireyttä, siisteyttä ja pituutta.

Ne tieteet jotka käsittelevät yleisiä tosiseikkoja:
Nimen, paikkakunnan, iän, lempiruoan ja partiojohtajuuden järjestäminen järjestykseen.
Jussi

Ulla

Mikko

Anni

Henri

Helsinki

Oulu

Tampere

Rovaniemi

Jyväskylä

25

58

42

13

25

PJ

PJ

PJ

EI PJ

EI PJ

italianpata

pääkallo

nuotionyytit

tikkupulla

makkarakeitto

Nyt kaikki rokkaamaan: Tehtävänä tunnistaa Baddingin levyttämiä kappaleita. Oikeat vastaukset:
2. Mun sormuksein
5. Pikku-Arja
9. Ikkunaprinsessa
12. Arpiset haavat
13. Jykevää on rakkaus
15. Iso lemmen pala
16. Tammerkoski
20. Tähdenlento

Paras haihtua vaan: Tehtävänä yhdistää elintarvike ja sen sisältämä energiamäärä /100g toisiinsa.
Tuote

Oikea vastaus

1. Poronliha

(kcal/100g)
127

2. Coca cola

42

3. HK Camping

230

4. Fazerin Sininen maitosuklaa

545

5. Kahvi, juoma

3

6. Lakritsi

379

7. Valio rasvaton maito

33

8. Ruisleipä, ruispala Vaasan

256

9. Ahven

84

10. Lohifilee

195

Siivet selässä: Kisan nimikkotehtävä.. Pistesuunnistus & riimien kerääminen.
Metsästä rasteilta löydetyistä sanoista kuului tehdä Siivet selässä- biisin riimi. Oiket riimit olivat:

Harmaa: aina jäljet askelteni jäivät ruohoon taittuvaan
Ruskea: yllätyksen koen jälleen varpaat maasta irtoaa
Punainen: sepä auttoi heti siivet selkääni sain
Sininen: sillä tuntuu siltä siivet selkääni sain

Suonkulkija: Tehtävänä kuljettaa yhtä vartionjäsentä vilttipaareilla mahdollisimman nopeasti. Vaikka
oikeanlaisen vilttipaarin tekemistä ei arvosteltukaan, niin taito olisi auttanut montaa vartiota. Oikea
tekniikka olisi ollut taittaa viltti puiden yli molemmilta puolilta kertaalleen niin että keskelle tulee viltti 3kertaisena.

Tähdet, tähdet: Tehtävänä oli koota pohjoinen tähtitaivas annetuista paloista keskipisteen eli
pohjantähden ympärille. Tehtävä koettiin vaikeaksi. Alla RuHan ja SiPun mallit.

Valot: Tehtävänä laittaa veneille oikeat kulkuvalot.

Alus 1. Ankkurissa oleva alus:

Alus 2. Alus, jonka syväys rajoittaa liikkumista:

Alus 3. Ohjailukyvytön alus (ei pysty noudattamaan kulkusääntöjä):

Alus 4. Karilla oleva alus:

Alus 5. Alukset joiden ohjailukyky on rajoittunut:

Alus 6. Miinoja raivaava alus:

Vene: Tehtävän valmistaa annetuista materiaaleista puuvene. Arvostelussa huomioitiin osille määriteltyjä
mittoja, oikein asennettuja köysiä, tukevuutta, peräsimen toimivuutta, pukkia, istumalaatikkoa ja yleistä
siisteyttä. Jokaisella sarjalla oli omat tehtäväkäskyt ja arvosteluperusteet, kaikki sarjat eivät tehneet kaikkia
veneen osia tai yksityiskohtia.

Vesioikeusrock: Öljyntorjuntatehtävä. Tehtävänä oli kerätä vähintään 20 kg hiekkaa yli 5kg painaviin
pusseihin ja oikein pukeutuneena mahdollisimman nopeasti. Alipainoinen säkki toi 5min lisäajan
suoritukseen.

Yksi vain ei tuu: Vapepa-järjestöjen tunnistaminen ja maastoetsintäjärjestys.
A-osa: Kaikki 50 järjestöä olivat Vapepa-järjestöjä.
B-osa: Maastoetsintäjärjestys.
Oikea vastaus

suunnistaja

etsijä 1

etsijä 2

etsijä 3

etsijä 4

etsijä 5

etsijä 6

etsijä 7

merkkaaja

ketjun
johtaja

Yölinjalla: Morsetuslaitteen rakentaminen ja morsettaminen.
A-osa: Morsetuslaitteessa arvosteltiin komponenttien pysymistä kiinni ja valon ohjaamisen toimivuutta.
B-osa: Morsetettavat sanat:
1.

Sudari

2.

Huivi

3.

Salo

4.

SOS

5.

Nuotio

6.

Käpy

7.

Tammi

8.

Kettu

9.

Piiru

10.

Jamboree

Yö sun kanssas: Majoitteen pystyttäminen, nuotiopaikan tekeminen ja majoitepaikan siisteys.

Öitten neidot: Neliön virkkaaminen. Arvostelussa huomioitiin neliön oikea koko, oikean tekniikan
käyttäminen ja siisteys.

