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Hapsu-sudenpentukilpailu 7.5.2022 
Hämeenkyrössä 

Saammeko esitellä: tässä on Hapsu, näiden kilpailujen tarinan 
sankari. Hän on iloinen koululainen ja innokas partiolainen. 
Hapsu pohdiskelee paljon, miten maailma toimii. Hän on 
ennakkoluuloton tutkija, joka tarttuu ripeästi toimeen, kun keksii 
jotain mielenkiintoista – aito partiolainen siis! 

Hapsua kiinnostaa kovasti, miten omat teot vaikuttavat 
luontoon ja ympärillämme oleviin ihmisiin. Tämän vuoden 
kilpailujen teema on kestävä kehitys ja Hapsun puuhien avulla 
opimme, mitä se voi tarkoittaa meidän jokaisen arjessa. 

Sudenpentukilpailu on hauska ja toiminnallinen retkipäivä, jossa pentueet ratkovat 
visaisia pulmia yhdessä tekemällä ja itse oppimalla. Pentueen mukana on saattaja, joka 
vastaa pentueen turvallisuudesta ja kulkee pentueen mukana. Saattaja ei osallistu tehtävien 
tekemiseen. Saattaja voi olla myös ei-partiolainen. Pentueen koko kisassa on 4-7 sudenpentua. 

Huoltaja ilmoittaa sudenpentunsa Kontioiden kisapentueeseen sunnuntaihin 17.4. 
mennessä, www.kurunkontiot.fi → ilmoittautumiset tai asiointipalvelu välilehden kautta, 
huoltajan partio ID tunnuksilla. Ilmoittautuminen on sitova, ellei tilalle saada toista osallistujaa. 
Sudenpennulla tulee olla partion jäsenmaksu maksettuna. Jos jäsenmaksu on vielä 
maksamatta, se löytyy Asiointipalvelusta laskut välilehdeltä. 

Ilmoittautuneista muodostetaan tarvittava määrä joukkueita, mielellään kaksi pienempää 
pentuetta. Ilmoittautuneiden määrästä riippuen, avuksi tarvitaan huoltajia/aikuisia kyyditsijöiksi 
ja/tai saattajiksi. Ilmoita mahdollisuudestasi toimia kyyditsijänä/saattajana Tanjalle p. 040 
5821265 ja laita asiasta maininta sudenpennun ilmoittautumislomakkeen lisätietoja kohtaan. 

Osallistumis- ja kyytimaksu on noin 10-20 euroa/sudenpentu. 

Tarkempia tietoja aikatauluista, tarvittavista varusteista ja osallistumismaksun maksamisesta 
saatte ilmoittautumisen jälkeen, kun ohjeet ja aikataulut saadaan kisan järjestäjältä. 

Kisasta löytyy lisätietoja Hämeen partiopiirin nettisivuilta, https://hp.partio.fi/nyt/supet/. 
Tehtäväluetteloon kannattaa tutustua etukäteen, sieltä saa vinkkejä millaisia kisatehtäviä on 
luvassa. 

Terveisin Akelat eli sudenpentujohtajat Tanja p. 040 5821256, Taija, Inke, Anne ja Ansku 
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Hapsu sudenpentukisan tehtäväluettelo 

Osa-alue Tehtävän nimi Pisteet 

Retkeilytaidot 
  

 

Yöretki 5 
 

Jokamiehenoikeudet 4 
 

Kartalla 3 

Kädentaidot 
  

 

Vesiratas 4 
 

Hyönteishotelli 6 

Arjen taidot ja turvallisuus 
  

 

Vaaran paikka 4 
 

Kotimaiset kasvikset 4 
 

Keitto ja varras 6 

Ympäristö 
  

 

Roskasta raaka-ainetta 4 

Luova ajattelu ja 

ongelmanratkaisu 

  

 

Näytä muille partio 4 

Yhteiskunta ja erilaiset ihmiset 
  

 

Aistin varassa 3 
 

Käytös 3 

YHTEENSÄ 
 

50 
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