
XXVIII 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 Suontaan metsästysmajalla.

007. SARJAT JA MATKAT:

Parit (open class) 22,7 km
Naisparit 15,0 km
Sekaparit 15,0 km
Nössö-sarja (ns. "miehet") 15,0 km
Koukkupolvet (yht.+100 v) 15,0 km
Daamit (yht. + 90 v) 10,0 km
Kävelykeppisarja (H/D +120) 10,0 km
Pojanklopit (H yht. max 32 v) 10,0 km
Typykät (D yht. max. 32 v) 10,0 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 erillisenä kilpailukeskuksesta. Koska määritteet eivät ole sanalliset vaan uuden
käytännön mukaan kuvalliset, kannattaa etukäteen tutustua kuvallisten rastimääritteiden ohjeisiin (www.ssl.fi).
Pitsiselle nenäliinalle, joka on lähes pakollinen nenänpyyhkimisväline, on nyt sijoitettava muuhun paikkaan kuin
rastimääritekoteloon. Nenäliinalle löytyy näet aina käyttöä – siihen voi turvautua esim. jos hätä yllättää.

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 tai
jopa suututtava.

15. LÄHTÖ

 Kaikkien sarjojen lähtöön on 0,05 km. Lähtöön siirrytään kiltisti järjestäjien opastuksella tapahtumakeskuksen
pihalta.

Open class sarjan yhteislähtö tapahtuu noin kello 15.00. Lähtöä varten kokoonnutaan kilpailukeskuksen pihalle
viimeistään kello 14.45.

Sarjojen Nössöt, Koukkupolvet Naisparit, Sekaparit, Daamit, Kävelykeppiläiset, Typykät ja Pojanklopit
sarjojen yhteislähtö tapahtuu noin kello 15.30. Lähtöä varten kokoonnutaan kilpailukeskuksen pihalle 15.15.

Lähdöt tapahtuvat lähtöleimauksen jälkeen järjestäjien niin halutessa. Maanitellen saattaa lähtölupa irrota jopa
määräaikana. Lähtöhenkilöstöä ei pidä kivittää, sillä he vastaavat kivittämiseen Trumpin ohjeiden mukaan ja
jälki tulee olemaan hirveää.

69. RADAT, KARTAT, JUOMAPAIKAT JA VARUSTEPISTEET

22,7 km
Kartanvaihto kok.matka (välim.) Kartta, mittakaava/vuosi
ja huolto
Kiikonnummi 4,1 km 1:15 000/ 1984 Peruskartta
Haaro 9,4 km (5,3 km) 1:10 000/ 2012(2018) Kiikonnummi ja

1:15 000 Maastokartta 2016 (kartankääntö)
Maali 22,7 km (13,3 km) 1:15 000/1994 (2015) Malvonkallio, 1:15 000/2018

Käremäki ja 1:15 000/1988 Suontaka
(kartankääntö)

Huom! Juomapaikka myös noin 16,5 km kohdalla rastivälin 15-16 tienylityksessä (merkitty karttaan
juomamukilla).

15,0 km
Kartanvaihto kok.matka (välim.) mittakaava/vuosi
ja huolto
Kiikonnummi 4,1 km 1:15 000/ 1984 Peruskartta
Haaro 9,4 km (5,3 km) 1:10 000/ 2012(2018)Kiikonnummi ja

1:15 000 Maastokartta 2016 (kartankääntö)
Maali 15,0 km (5,6 km) 1:15 000/1994 (2015) Malvonkallio ja

1:15 000/1988 Suontaka (kartankääntö)



10,0 km
Kartanvaihto kok.matka (välim.) mittakaava/vuosi
ja huolto
Kiikonnummi 4,1 km 1:15 000/ 1984 Peruskartta
Maali 10,0 km (5,9 km) 1:10 000/2012 (2018) Kiikonnummi ja

1:15 000/1988 Suontaka (kartankääntö)

Varusteet jätetään kylätalon etupihalle merkittyihin paikkoihin (Kiikonnummi ja Haaro) sen mukaan mille
varustepaikalle haluaa varusteensa saada.

Viime vuonna huutokaupassa myydyt huoltoihin jääneet varusteet tuottivat huonosti täpäkkää. Toivomme
uudempia ja parempien tuotemerkkien varusteita tällä kertaa. Esim. uudehkot Sarva Xantet kokoa 43 olisivat
poikaa.

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. Olemme myös
kieltäneet alueella havaittua Hiekkajättiä (tunnettu sanonnastaan ”taivas ja meri, täällä haisee ihmisen veri)
syömästä lamppupääharhailijoita.

889. MAALI

Maali – mikä se on?

69. PUKEUTUMINEN JA PESU

Pukeutuminen ja sauna on kilpailukeskuksessa. Sauna on sukupuoleton, joten asusteet sen mukaan.

101. KAHVIT

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



911. TULOKSET JA PALKINTOJEN JAKO

Tekoälymme älykkyysosamäärä ei ole juuri kengän kokoaan suurempi, joten tuloksia tuskin onnistumme
saamaan. Muuten se on kyllä mukava kaveri, tosin vasta pari öljydesiä juotuaan.

Palkinnot on löydetty (vrt. viime vuoden ohjeet), Ne jaetaan niitä ansaitseville, kunhan kilpailijoiden nenän varret
ovat vähän saaneet väriään takaisin.

112. SÄÄ

Miksi tämä kohta on tässä? Sää on ulkona.

666. POLIITTINEN KANNANOTTO (ja toinenkin)

Aluehallintouudistusta odotellessa harmaantuu kaljumpikin pää,
mutta ilmastonmuutosta odotellessa sulaa paksumpikin jää.

131. MUUTA

Viimeisiä viedään. Vielä kaksi epäonnistumista tämän jälkeen. Sitten Nenänvalkaisu jää lopullisesti historiaan.
Tosin formaatti on kyllä myynnissä eniten tarjoavalle (perinneyhdistys tosin joutuu sitten avaamaan uuden
pankkitilin jatkuvan tilinylityksen vuoksi, mutta se on pieni vaiva).
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