
XXV 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 Vähä-Tulejärvellä Laitilan VPK:n saunalla.  
 

007. SARJAT JA MATKAT:  

 

Parit (open class) 3 h  
Naisparit 2 h  
Sekaparit 2 h  
Nössö-sarja (ns. "miehet") 2 h  
Koukkupolvet (yht.+100 v) 2 h  

Daamit (yht. + 90 v) 2 h  
Kävelykeppisarja (H/D +120) 1,5 h  
Pojanklopit (H yht. max 32 v) 1,5 h  

Typykät (D yht. max. 32 v) 1,5 h 

Tulosloikka epäonnistui katastrofaalisesti – siksi lyhyehköt tapahtuma-ajat. 

 

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 kartoista. Koska määritteet eivät ole sanalliset vaan uuden käytännön mukaan 
kuvalliset, kannattaa etukäteen tutustua kuvallisten rastimääritteiden ohjeisiin (www.ssl.fi). Omaa 
rastimääritekoteloa saa kantaa mukana, jos on kovin kiintynyt siihen.  

 

49. NUMEROT 

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

 

http://www.ssl.fi/


 

 

15. LÄHTÖ 

 

Kaikkien sarjojen lähtöön matkaa noin 100 m. Lähtöön siirrytään järjestäjien opastuksella kilpailukeskuksen 
pihalta. 

 

Parit(3 h) -sarjan yhteislähtö tapahtuu noin kello 15.00. Lähtöä varten kokoonnutaan saunarakennuksen eteen 

viimeistään kello 14.45. 

 

2 h sarjojen Naisparit, Sekaparit ja Daamit yhteislähtö tapahtuu noin kello 15.30. Nössöt ja Koukkupolvet 

lähtevät klo 15.40. Lähtöä varten kokoonnutaan saunarakennuksen eteen kymmenen minuuttia ennen lähtöä. 
 

1.30 h sarjojen yhteislähtö tapahtuu noin kello 15.50. Lähtöä varten kokoonnutaan saunarakennuksen eteen 

viimeistään kello 15.40. 

 
Lähdöt tapahtuvat viimeiseltä rastilta, josta juostaan K-pisteelle viitoitusta pitkin. Kartat sijaitsevat K-pisteellä. 
 
Parin vaihdot ovat ehdottomasti kiellettyjä lähtökaaoksen aikana sikaruttovaaran vuoksi. 

 

69. RADAT, KARTAT, JUOMAPAIKAT JA VARUSTEPISTEET 

 

Kaikissa sarjoissa kartanvaihto tapahtuu joka kerta samassa pisteessä. Myös maali sijaitsee samassa paikassa. 
Kaikilla sarjoilla mahdollisuus valita seuraavista radoista 
 

Kartta  matka rasteja mittakaava/vuosi 

Vanha25  4,4 km  5 1:25 000/ 1949/1966  
Vanha10  2,3 km 4 1:10 000/ 1968 
Lemmetti  6,9 km 5 1:25 000/ 1971   

Jukola   5,2 km 5 1:15 000/ 1985 

Uusi10   2,7 km 5 1:10 000/ 2015 
Uusi75  2,6 km 5 1:7 500/2015   

 

Toimintaohje kilpailun aikana 
Kartat saa lähdössä ja kartanvaihdossa K-paikalta. Kartat ovat muovikotelossa. Kartanvaihdoissa saatavat 
kartat ovat kaikille sarjoille ämpäreissä, joista jokainen valitsee oman kartan. Uudelle radalle saa lähteä ennen 

kilpailuajan täyttymistä eli esim. Typyköillä ennen kuin 1,5 h on täynnä.   
 
Parilla saa olla käytössä vain parhaillaan juostavan lenkin kartat yleisen paheksunnan ja hylkäyksen sekä 

kaksinkertaisen osanottomaksun uhalla.  

Jokaisen radan maalissa leimataan ennen uudelle radalle lähtemistä.  



Kilpailusuoritukseen lasketaan kaikkien hyväksytysti suoritettujen ratojen yhteismatka. Mikäli matkaksi tulee 

sama tulos, nopeampi suoritus voittaa. Mikäli kilpailuaika ylittyy, hyväksytysti suoritettu rata lisätään 

matkaan, mutta ajan ylityksestä vähennetään matkaa. Ajan ylityksestä vähennetään matkaa 3h pareilla (open 

class) 1km/6 min, Kävelykeppiläisiltä 1km/15 min ja muilta 1 km/ 10 min. Jokainen ylitetty sekunti vähentää 

matkaa. 

Jos joltakin radalta tulee hylsy tai keskeytys, kilpailua voi jatkaa normaalisti. Hylättyä tai keskeytettyä rataa 

ei kuitenkaan lasketa suoritettuun matkaan. 

Kartanvaihtopaikalle (samalla myös juoma- ja maalipaikka) on K-viitoitus, jonne voi viedä eväät, vaatteet ja 

lamput ennen lähtöä omatoimisesti järjestäjän osoittamaan paikkaan. 
 

Tapahtuman toimitsijat pidättävät itselleen vapauden järjestää varustehuutokaupan kilpailun aikana. Tulot 
tilitetään lyhentämättömänä ratamestarille Cayman-saarille. 
 

77. KIELLETYT ALUEET 

 
Kaikkien järvien läpi juokseminen on sallittu, mutta uiminen 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 kartanvaihtoon tullessa. 

 

889. MAALI 

 
Maali on aine, jolla peitetään rumat kasvot ja pinnat, joille halutaan toinen väri. Maalia käytetään myös yhdessä 
taiteen lajissa. Maali voi olla myös pömpeli, jonne potkitaan, heitetään tai lyödään pallo, kiekko tai muu vastaava 

esine. Jotkut tolkuttomat käyttävät sanaa maali myös paikasta, jonne juostaan, ryömitään tai kontataan 
liikuntasuorituksen päätyttyä. Maaliin tulo tapahtuu leimauksella. Maalissa luovutetaan emit siististi 

kuninkaallisille toimitsijoille tarkistusta varten. 

 

 

69. PUKEUTUMINEN JA PESU 

 
Pukeutuminen, sauna ja pesu on kilpailukeskuksessa. Uinti vilvoittavassa vedessä on suotavaa, mutta ei 
pakollista. 

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. Mikä sinänsä olisi suuri ihme. 

 
Palkinnot, mikäli niitä on jätteenkäsittelylaitokselta löydetty, jaetaan niitä ansaitseville, kunhan kilpailijoiden 
nenän varret ovat vähän saaneet väriään takaisin.   
 

112. SÄÄ 

 

Ilmastonmuutoksesta huolimatta sää on ja pysyy. 

 

666. POLIITTINEN KANNANOTTO (ja toinenkin) 

 

Nuorisojaostossa on voimaa ja valtaa. Pian se kuitenkin löytyy Soinin kunnan (=kannan) alta. 
 
Enne tehti tuloksi – ny vaa loikita (vanh laitlalaine fundeeraus)  

 

131. MUUTA 
 

Tapahtumakoneisto ottaa mieluusti vastaan tietoja 90-luvulla Nenänvalkaisussa kadonneesta Koposesta 
(lisätietoja tapauksesta Nenänvalkaisuhistoriikissa). Palauttaa ei kuitenkaan tarvitse, koska haluamme edelleen 
rauhan jatkuvan sieluissamme. 
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