
XXVII 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. 
 
Tapahtumakeskus sijaitsee Kaariaisten kylätuvalla.  
 

007. SARJAT JA MATKAT:  

 
Parit (open class) 25,3 km 
Naisparit 15,7 km 
Sekaparit 15,7 km 
Nössö-sarja (ns. "miehet") 15,7 km 
Koukkupolvet (yht.+100 v) 15,7 km 

Daamit (yht. + 90 v) 10,3 km 
Kävelykeppisarja (H/D +120) 10,3 km  
Pojanklopit (H yht. max 32 v) 10,3 km 

Typykät (D yht. max. 32 v) 10,3 km 

 

27. EMIT  

 
Emit korttien numerot ilmoitetaan infoon ennen tapahtuman alkua (molemmat etenijät). 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). Omassa 
rastimääritekotelossa kannattaa nyt kantaa pitsistä nenäliinaa, kun se on vapautunut muuhun käyttöön. 

Nenäliinalle löytyy näet aina käyttöä. 
 

43.1 NAAMAKIRJA 

 
Löytynee edelleen vuoden 2013 Nenänvalkaisun tapahtumakeskuksen pihamaan männystä. Sinne voi käydä 
täyttämässä päivänpolttavat päivitykset. 

 

http://www.ssl.fi/


 

49. NUMEROT 
 
Numerot saa infosta. Ne on asennettava paitaan, ei ihoon. Kadonneet numerot on korvattava tai nenättävä. 
 

15. LÄHTÖ 

 
 Kaikkien sarjojen lähtöön on 0,5 km. Lähtöön siirrytään kiltisti järjestäjien opastuksella tapahtumakeskuksen 
pihalta.  

  

Open class sarjan yhteislähtö tapahtuu noin kello 15.00. Lähtöä varten kokoonnutaan kylätalon eteen 

viimeistään kello 14.40. 
 

Sarjojen Nössöt, Koukkupolvet Naisparit, Sekaparit, Daamit, Kävelykeppiläiset, Typykät ja Pojanklopit 

sarjojen yhteislähtö tapahtuu noin kello 15.30. Lähtöä varten kokoonnutaan kylätalon eteen 15.10. 
 

Lähdöt tapahtuvat lähtöleimauksen jälkeen järjestäjien niin halutessa. Maanitellen saattaa lähtölupa irrota jopa 
määräaikana. 
 

69. RADAT, KARTAT, JUOMAPAIKAT JA VARUSTEPISTEET 

 

25,3 km  

Juomapaikka  kok.matka (välim.) mittakaava/vuosi 
Kuurnalho  7,1 km   1:20 000/ 1984 Peruskartta 
Kuurnalho  14,7 km (7,6 km) 1:15 000/ 2012 Kiikonnummi 
Kivilevo  16,3 km (1,6 km) 1:20 000/ 1984 Peruskartta  
Vihonoja  21,5 km (5,2 km) 1:15 000/ 1978 Kaivola 
Kaariaisten kylätalo 25,3 km (3,8 km) 1:15 000/ 2017 Maastokartta ja 1989 Kaariainen 
 

15,7 km 

Juomapaikka  kok.matka (välim.) mittakaava/vuosi 
Kivilevo  7,1 km   1:20 000/ 1984 Peruskartta 
Vihonoja  11,9 km (4,8 km) 1:15 000/ 1978 Kaivola 
Kaariaisten kylätalo 15,7 km (3,8 km) 1:15 000/ 2017 Maastokartta ja 1989 Kaariainen 

 

 

 

10,3 km 
Vihonoja  3,5 km  1:20 000/ 1984 Peruskartta 
Vihonoja  6,5 km (3,0 km) 1:15 000/ 1978 Kaivola 

Kaariaisten kylätalo 10,3 km (3,8 km) 1:15 000/ 2017 Maastokartta ja 1989 Kaariainen 

  



Varusteet jätetään kylätalon etupihalle merkittyihin paikkoihin (Kuurnalho, Kivilevo ja Vihonoja) sen mukaan 
mille varustepaikalle haluaa varusteensa saada.  
 
Viime vuonna huutokaupassa myydyt varusteet tuottivat huonosti täpäkkää. Toivomme uudempia ja parempien 

tuotemerkkien varusteita tällä kertaa. 
 

77. KIELLETYT ALUEET 
 

Kaikkien järvien läpi juokseminen on sallittu, mutta uiminen on ehdottomasti kielletty. Myös kaikki asuntojen ja 
mökkien tontit ovat kiellettyä aluetta. Viljellyille pelloille ei ole menemistä (ne on merkitty kielletyiksi)! 

 

78. KIELLETYT ELÄIMET 

 
Kiellämme huhut, että alueella asustelisi karhu. Susia ei pidä syödä metalliaterimin. 

 

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 on kilpailukeskuksessa. Sauna sijaitsee Kaurjärvellä noin 1 km kilpailukeskuksesta pohjoiseen. 

 

101. KAHVIT 

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

911. TULOKSET JA PALKINTOJEN JAKO 
 
Tietokoneemme on ottanut vallan ja käymme parhaillaan sen kanssa palkkaneuvotteluja (lomia pitäisi kuulemma 
lisätä), mutta ehkä pääsemme sopimukseen lauantaihin mennessä. Jos ei, niin sitten joudumme ravistamaan 

tulokset hihasta. Niitä varten on kyllä varattu paikka kahvion seinällä tai jossain. 

 



Palkinnot on löydetty (vrt. viime vuoden ohjeet), Ne jaetaan niitä ansaitseville, kunhan kilpailijoiden nenän varret 

ovat vähän saaneet väriään takaisin. 
   

112. SÄÄ 

 
Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi sää on tyypillinen marraskuun kuulas tai kurainen, mutta juhlallinen. 
 

666. POLIITTINEN KANNANOTTO (ja toinenkin) 

 
Kolmas Tuntematon Sotilas toden sanoo ja Rokan syö. 

 
Ollaan siten Koreasti, ettei tarvitse ohjustella. 
 

131. MUUTA 
 
Tapahtumakoneisto ottaa tänäkin vuonna mieluusti vastaan tietoja 90-luvulla Nenänvalkaisussa kadonneesta 
Koposesta (lisätietoja tapauksesta Nenänvalkaisuhistoriikissa). Huhut kertovat kakkosen jo löytyneen. 

 

NENÄNVALKAISUN 

PERINNEYHDISTYS 

LÄHIPUSIKKOLAISET R:tönY 
 
 


