
XXIII NENÄNVALKAISUN TAPAHTUMAOHJEET 

 

 

91. YLEISTÄ 

 
Tapahtumassa noudatetaan SSL:n ja IOF:n sääntöjä, Suomen lakeja ja äidin viisaita ohjeita. Lisäksi noudatetaan 
ratamestarin päähän pälkähtäneitä oikkuja. Tapahtumasta emme ota mitään vastuuta, joten omien 

vakuutuksien on syytä olla kunnossa. 
 
Kilpailukeskus sijaitsee Päärnävuoren metsästysmajalla.  

 

27. EMIT  

 

Emit korttien numerot ilmoitetaan infoon ennen kilpailun alkua. Ne, jotka ovat ilmoittaneet tarvitsevansa 
lainakortin, noutavat korttinsa infosta. Korttien nollaus on tehtävä ennen lähtöä lähtöpaikalla. Aivot nollataan 
jo kotona. Muistakaa palauttaa lainakortit.  
 

43. RASTIMÄÄRITTEET 

 
Rastimääritteet löytyvät infosta. Koska määritteet eivät ole sanalliset vaan uuden käytännön mukaan kuvalliset, 

kannattaa etukäteen tutustua kuvallisten rastimääritteiden ohjeisiin (www.ssl.fi). 

 

49. NUMEROT 

 
Numerot saa infosta. Ne on asennettava paitaan, ei ihoon. Lävistykset tehdään muilla neuloilla.  

 

15. LÄHTÖ 

 
Kaikkien sarjojen lähtöön matkaa noin 300 m. Lähtöön siirrytään järjestäjien opastuksella kilpailukeskuksen 

pihalta. 

 

Parit 25 km -sarjan yhteislähtö tapahtuu noin kello 15.00. Lähtöä varten kokoonnutaan päärakennuksen eteen 

viimeistään kello 14.45. 

 

Muiden sarjojen yhteislähtö tapahtuu noin kello 15.30. Lähtöä varten kokoonnutaan päärakennuksen eteen 

viimeistään kello 15.15. 
 
Lähdöt tapahtuvat yleisen sekasorron vallitessa, joten kilpailijoita pyydetään rauhoittamaan lähettäjiä kaikin 

mahdollisin keinoin. 

 

 

 



69. RADAT, KARTAT, JUOMAPAIKAT JA VARUSTEPISTEET 

 

Kaikissa sarjoissa kartanvaihto tapahtuu vain ensimmäisessä ja viimeisessä huollossa(sama paikka). 15 km ja 
25 km matkalla kaikissa karttapusseissa kaksi karttaa. 10 km radalla ensimmäisen kartanvaihdon jälkeen vain 
yksi kartta muuten kaksi. 
 
Kartat: 
ensimmäinen kartta 1:15 000/ 1982  suunnistuskartta 

toinen kartta   1:20 000/ 2012 peruskartta 
kolmas kartta   1:15 000/ 1990  suunnistuskartta 

neljäs kartta   1:15 000/ 1985  Jukola 1985. Ei 10 km radalla 

viides kartta   1:15 000/ 1990  suunnistuskartta. Ei 10 km radalla 
kuudes kartta 1 1:20 000/ 2012 peruskartta 
seitsemäs kartta 1:15 000/ 1982  suunnistuskartta 

 

Miehet 24 km 

 
Huoltopisteet: 
I    4,4 km huolto + kartanvaihto 
II 10,9 km huolto 

III 16,5 km huolto 
I 21,2 km huolto + kartanvaihto  
 

Naiset, Sekaparit, Nössöt ja Koukkupolvet 15 km  

 
Huoltopisteet: 
I  3,4 km  huolto + kartanvaihto 

III  8,2 km  huolto 
I 12,1 km huolto + kartanvaihto 
 

Daamit, Kävelykeppi, Typykät ja Pojanklopit 10 km  

 
Huoltopaikat: 
I 3,4 km huolto + kartanvaihto 
I 7,1km huolto + kartanvaihto 
 
Kartat ovat muovikotelossa. Kartanvaihdoissa saatavat kartat ovat kaikille sarjoille ämpäreissä, joista jokainen 

valitsee oman kartan.  
  
Kaikille huoltopisteille on mahdollista saada omat eväät sekä varusteet. Kilpailukeskuksessa on nimetyt pisteet, 

joihin voi jättää kullekin paikalle haluamansa varusteet. Jokaisella huoltopaikalla on saatavana järjestäjän 



toimesta juomaa ja jonkin verran myös purtavaa. Huoltopisteiltä on väsähtäneille kuljetus maaliin, mikäli 

tarvetta ilmenee. 
 

77. KIELLETYT ALUEET 

 
Kaikkien järvien läpi juokseminen on ehdottomasti kielletty. Myös kaikki asuntojen ja mökkien tontit ovat 
kiellettyä aluetta. Kielletyt pellot on merkitty punaisella pystyviivoituksella karttoihin.  

 

87. LEIMAUS 

 

Kumpikin kilpailija leimaa jokaisella rastilla. Muistakaa leimata myös niillä rasteilla, jonka yhteydessä on 
huoltopiste. 

 

889. MAALI 

 
Paikka, jonne toivomme edes yhden parin löytävän hyväksyttävän suorituksen tehneenä. Maaliin tulo tapahtuu 
leimauksella. Maalissa luovutetaan emit siististi kuninkaallisille toimitsijoille tarkistusta varten. 
 

69. PUKEUTUMINEN JA PESU 

 

Pukeutuminen ja pesu on kilpailukeskuksessa. Pukutilat ovat erikseen, mutta sauna ja suihkut ovat yhteisiä 
naisille ja miehille. Käyttäytykää sen mukaisesti. 
 

101. KAHVIT 

 

Tulokahvi on tarjolla osanottovarmistuksen (infoon) jälkeen. Kahvia saattaa löytyä myös kisan jälkeen. 
 

911. TULOKSET JA PALKINTOJEN JAKO 

 
Tulokset saatetaan asettaa esille, mikäli järjestelykoneiston valtavan kapasiteetin omaava tietokone suostuu 

ne sylkäisemään kitusistaan. 
 
Ylimaallisen mahtavat palkinnot jaetaan ne ansaitseville, kunhan kilpailijoiden nenän varret ovat vähän saaneet 

väriään takaisin.   
 

112. SÄÄ 

 

Ilmastonmuutoksesta johtuen sää on trooppisen lämmin eli todennäköisesti sataa räntää ja on talvirengaskeli, 
kuten tähän aikaan vuodesta aina ennenkin. 
 

 
 



666. POLIITTINEN KANNANOTTO (ja toinenkin) 

 

Mikäli jokin poliittinen taho aikoo hyödyntää tapahtuman erinomaista julkisuuskuvaa tulevassa 
vaalitaistelussaan tai jokin valtio urkkii tuloksia tietojärjestelmästämme, pyydämme ottamaan yhteyttä 
talousvastaavaan – mieluummin saunan takana. Hän ottaa puolestamme kantaa ja ehkä käyttää puntariakin. 
 
Koska olemme nykyaikaisia, haluamme nauttia sateenkaaren tuomasta vapaamielisyydestä ja 
ympäristötietoisuudesta --- mieluummin kuitenkin,  jos sateenkaari on sateen ja auringon aikaansaannos. 

 

131. MUUTA 

 

Ratamestarin julkinen häpäiseminen tapahtuu taas kilpailukeskuksessa, mikäli kolmen tunnin raja pitkällä 
matkalla alittuu.  
 
Nuorekas järjestelykoneisto on keskittynyt nykyaikaisen uuden ulla-palvelun lisäksi myös someen: 
Kilpailukeskuksen läheisyyteen on perustettu yhteen ikihonkaan naamakirja. Sinne voi käydä tiedottamassa 
tärkeistä henkilökohtaisista asioistaan (kuten esim. tapahtumajännityksen tuomasta hillittömästä 
pissahädästä) ja muista tärkeistä asioista, jos omistaa kynän ja löytää oikean ikihongan. Onnea etsinnälle! 
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