
LÖYTÖRETKI 2015 – SAATTAJAN OHJE
Olet  ottanut  tärkeän  tehtävän  toimiessasi  joukkueen  saattajana  kilpailussa.  Tämä
tarkoittaa sitä, että huolehdit joukkueesta koko kilpailun ajan. Toivomme, että näiden
ohjeiden  avulla  voit  omalta  osaltasi  taata  joukkueellesi  hauskan  ja  turvallisen
kilpailupäivän. Lue ohjeet huolellisesti läpi ja ota ne mukaasi kilpailuun.

Saattajan perustehtävä 
Saattaja kulkee joukkueen mukana koko kilpailupäivän ajan ja huolehtii kisaryhmänsä
turvallisuudesta.

Saattajan omat varusteet 
Saattajalla tulee olla mukanaan vähintään seuraavat asiat:

• Kunnon reppu
• Istuinalusta tai makuualusta
• Muki
• Juomavettä 
 Eväät päiväksi
• Lyijykynä
• Kello
• Ensiapuvälineet
• Vessapaperirulla

Varusteet
Kisaryhmä  pakkaa  ennakko-ohjeen  mukaiset  tarvikkeet  mukaansa.  Kisaryhmä  ja
saattaja kantavat mukanaan kaikki tarvitsemansa varusteet koko kilpailun ajan.

Puhelin
Saattaja  voi  pitää  omaa  puhelintaan  mukana  turvapuhelimena,  mutta  omalla
vastuullaan.  Puhelinta  ei  saa  käyttää  kisojen  aikana  ja  se  on  pidettävä  poissa
näkyvistä. Joukkueilla ei saa olla puhelimia mukana. Puhelinnumero hätätilanteessa
on 050-4626438 / Ville tai vakavissa tilanteissa yleinen hätänumero 112.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen kilpailuun on sunnuntaina 12.4.2015 klo 11.30 – 11.50. 
Saattaja  ilmoittaa  kisaryhmänsä  palauttamalla  valmiiksi  täytetyn
ilmoittautumislomakkeen  (ennakko-ohjeen  viimeinen  sivu)  ilmoittautumispisteelle,
joka sijaitsee kilpailukeskuksessa ja esittää samalla kaikkien kisaryhmänsä jäsenten
jäsenkortit vuodelta 2015. Jäsenyyden voi todistaa myös jäsenmaksun maksukuitilla
tai jäsenrekisteriotteella (lippukunnasta).

Turvallisuus
Saattaja  vastaa  kisaryhmänsä  turvallisuudesta  koko  kilpailun  ajan.  Jokaisella
ryhmällä tulee olla mukanaan pieni ensiapulaukku, jossa on sisällä myös kyypakkaus
(vaikkakaan käyttöä ei taideta nykyään enää suositella). Lisäksi jokaisella rastilla on
varusteet  pieniin  ensiaputoimenpiteisiin.  Mikäli  kilpailun  aikana  sattuu  jokin
haaveri,  ota yhteys lähimmän rastin rastihenkilökuntaan. Kannattaa  kerrata
pienten  haavojen  sekä  nyrjähdysten  ensiapu,  jolloin  osaat  itsekin  toimia  tarpeen
vaatiessa.  Talojen  lähistöllä  liikkuessa  noudatetaan  kohteliaita  ja  asiallisia
käytöstapoja. Teitä ylitettäessä käytetään aina suojateitä. Rata noudattaa turvallisinta



reittiä,  jolta  ei  saa  poiketa.  Saattaja  valvoo  teiden  ylitysten  sujumista
liikennesääntöjen mukaisesti.

Eväät
Maastossa  on  reitin  puolivälissä  rasti,  jossa  valmistetaan juomaa ja  jonka  jälkeen
ryhmä  voi  mainiosti  syödä  omia  eväitään.  Eväitä  voi  toki  pysähtyä  syömään
muuallakin, ja kisaryhmän tulee muistaa siivota omat jälkensä liikkuessaan metsässä.
Huolehdithan, etteivät kaikki eväät hupene kerralla vaan niistä riittää energiaa pitkin
päivää. 

Toiminta rasteilla
Saattaja  ei  saa  auttaa  kisaryhmää  tehtävien  teossa. Tarkoitus  on,  että
kisaryhmät tekevät itse sen, mitä osaavat. Jokainen sudenpentu ja seikkailija tuovat
oman  panoksensa  ryhmän  suorituksen  onnistumiseksi.  Saattaja  voi  tarvittaessa
avustaa kisaryhmää tehtäväkäskyn lukemisessa ja vastausten kirjaamisessa,
mutta hän ei saa vaikuttaa tehtävän suorittamiseen millään tavoin. 

Kisoissa  saattaa  tulla  eteen  hetkiä,  jolloin  joudutaan  hieman odottelemaan.  Näitä
hetkiä varten saattajalla kannattaa olla muutama leikki ”takataskussa”. Leikkien on
hyvä olla sellaisia,  joissa pysytään yhdessä paikassa. Esim. laululeikit,  Mitä tiedät
ystävästäni -leikki, sähkötykset, Kimin kokeet ja taputusleikit.

Muuta
Tehtäväkäskyistä kannattaa huomioida seuraavanlaisesti muotoillut tekstit:

Aikaa tehtävän suorittamiseen on 10 minuuttia = Ylimenevästä ajasta sakotetaan tai
rastihenkilö  keskeyttää suorituksen ajan täytyttyä.  Tällöin  kerrotaan myös,  milloin
aika alkaa ja milloin se päättyy.

Aikaa  tehtävän  suorittamiseen  on  varattu  10  minuuttia  /  Ohjeaika  tehtävän
suorittamiseen on 10 minuuttia = Kisan aikataulusta rastille on varattu tämän verran
aikaa per joukkue, mutta ylimenevästä ajasta ei saa miinuspisteitä tehtävään. Pidä
huoli, ettei joukkueesi jää pahasti jälkeen aikataulusta.

Väli  interpoloidaan suoraviivaisesti = Arvostelussa käytetty  termi,  kun esimerkiksi
parhaasta  suorituksesta  saa  parhaat  pisteet  ja  huonoimmasta  suorituksesta  nolla
pistettä. Joukkueet saavat pisteitä suhteessa sen mukaan, kuinka ovat suoriutuneet
muihin joukkueisiin nähden.

Saattajan  ohje =  Tehtäväkäskyn  perässä  annettu  ohje,  jos  saattaja  voi  avustaa
joukkuetta  rastilla  jollain  tapaa,  tai  jos  hänen  on  siirryttävä  odotusalueelle
suorituksen ajaksi.

Luethan myös ennakko-ohjeen huolellisesti ennen kilpailua ja ota se
myös mukaasi kisoihin.
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