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Partioviikko 19.-25.4.2021 

PARTIOVIIKON RASTIRATA NOUSIAISISSA 
Partioviikon kunniaksi lippukuntamme on järjestänyt Nousiaisten keskustaan leikkimielisen kisailun, joka on 
avoinna kaikille partioviikolla eli 19.-25.4.2021. Rastirata soveltuu hyvin esim. perheille ja kavereille 
alakouluiästä ylöspäin. Noin 7-10-vuotiaille suosittelemme mukaan aikuista avustamaan tehtävissä. Tehtävissä 
pääsee kokeilemaan tietojaan ja taitojaan luontoon ja partioon liittyen - ja toivottavasti samalla oppimaan uutta! 
Osallistua voi myös ilman aiempaa kokemusta partiosta. 
 
Kisassa on 11 tehtävää Nousiaisten keskustassa ja se on toteutettu seppo.io-alustalla. Kaikki tehtävät ovat 
netissä, mutta ne avautuvat vasta, kun olette karttaan merkityllä rastipaikalla. Kokonaismatka on n. 3 km, ja 
aikaa radalle on hyvä varata vähintään pari tuntia. Vaikka tehtävistä saakin pisteitä, matkaa voi taittaa kaikessa 
rauhassa omaan tahtiin. 
 
Kasatkaa siis joukkue (väh. 2 hlö) ja lähtekää ulkoilemaan ja pitämään hauskaa! 
 

Varustelista: 
 partiohuivi kaulaan (jos olet partiolainen ja omistat huivin) 
 evästä ja juomista 
 paperiset muistiinpanovälineet 
 täyteen ladattu kännykkä tai muu mobiililaite, jossa on nettiyhteys ja muistia kuvien ottamista varten (ja 

sijaintiasetus päällä pelin ajan) 
 narua ja sakset/puukko/tms. narun katkaisemiseen (millainen naru tahansa käy) 
 kolmet villasukat 
 iloista mieltä :) 

 
Osallistuminen: 
 

Kisa alkaa ja päättyy Nousiaisten Henrikin lippukunnan partiokololta (Maskuntie 1, seurakunnan Arkin piha). 
Voit kirjautua peliin jo vaikka kotona, mutta viimeistään partiokolon pihassa. Käyttäkää joukkueenne kanssa 
yhtä ja samaa mobiililaitetta, jotta kaikki vastauksenne tallentuvat saman joukkueen nimiin. Pelialustalle 
lataamianne kuvia voidaan käyttää lippukunnan viestinnässä. 
 

 Menkää osoitteeseen play.seppo.io (Kielen voi tarvittaessa vaihtaa ruudun oikeasta yläkulmasta.) 
 Kirjautukaa pelaajana ja syöttäkää koodi: G63BCD 
 Kirjoittakaa joukkueenne nimi 
 Ottakaa talteen pelaajatunnus, jotta voitte palata peliin, jos peli jostain syystä katkeaa 
 Kaikki rastit näkyvät kartalla harmaalla. Rastit voi suorittaa ainoastaan annetussa järjestyksessä 

ja ne pääsee avaamaan vasta, kun on tarpeeksi lähellä rastipistettä. Suoritetut rastit näkyvät 
vihreinä. 

 Avatkaa rasti, suorittakaa tehtävät ja ansaitkaa pisteitä. 
 Heti rastin suoritettuanne saatte nähdä oikeat vastaukset ja paljonko pisteitä saitte. 
 Kun vastaus on lähetetty, sitä ei voi muokata. Pääset katsomaan lähetettyjä vastauksia 

klikkaamalla rastikuvaketta. 
 Jos peli jumittuu välillä, päivittäkää selain. Teille tulee näkyviin uudestaan pelin aloitustarina, 

jonka jälkeen pääsette takaisin peliin. 
 Näette pelin aikana ja sen jälkeen sijoituksenne, kun klikkaatte pelinäkymässä vasemmasta 

yläkulmasta “pisteet”. 
 
 

Hauskaa kisaretkeä!  
 

http://www.nhlpk.net/

