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ENNAKKO-OHJE ERÄVAELLUKSEN SM-KILPAILUIHIN 18. - 20.9.2015 MÄNTSÄLÄSSÄ  

Kokoontuminen 

Perjantaina 18.9. klo 08.00-09.45 Hirvihaaran ampumaradalla (Hirvihaarantie 727). Partioille annetaan 
kilpailuohjeet ja muu materiaali opasteiden mukaisesti ilmoittautumispisteessä. Kilpailun järjestäjä tarjoaa 
tulokahvit (ks. opasteet). 

Kilpailun kesto 

Kilpailun avajaiset alkavat kilpailukeskuksessa perjantaina klo 09.50. Kilpailun lähtö tapahtuu yhteislähtönä 
heti avajaisten jälkeen, viimeistään klo 10 kilpailukeskuksesta. Kilpailijat yöpyvät maastossa kahtena yönä 
perjantaista sunnuntaihin. Retkisarjan voi aloittaa vaihtoehtoisesti lauantaiaamuna 19.9. klo 8 
kilpailukeskuksesta lähtevällä kuljetuksella. Kilpailun arvioidaan päättyvän sunnuntaina 20.9. noin klo 15 
mennessä kaikkien sarjojen osalta. Palkinnot jaetaan kilpailukeskuksessa tulosten selvittyä noin klo 15.30. 
Retkisarjan palkinnot arvotaan. 

Partion pakollinen varustus: 

 kantolaite  

 majoite *) (laavu, loue tai teltta)  

 makuupussi ja makuualusta 

 kirves ja saha  

 puukko tai monitoimityökalu  

 2 kompassia ja 2 emit-korttia **)  

 kartansuojuksia (A3)  

 ensiapupakkaus  

 muistiinpanovälineet (sateessa toimivat)  

 tulitikut tai sytytin 

 retkikeitin ja sen polttoaine 

 ruoka ja ruokailuvälineet 

 sangallinen nuotiokattila (>1,5 l)  

 valolaitteet paristoineen  

 lujaa sidosnarua vähintään 30 m (ø > 2 mm)  

 välineet rintanumeroiden kiinnittämistä varten 
(esim. hakaneuloja ja/tai ohutta kuminauhaa)  

 ompeluvälineet (neula, lankarulla, sakset) 

 matkapuhelin, jonka järjestäjä sinetöi ennen 
lähtöä kirjekuoreen ilman kosteussuojaa 

 santapaperia tai vastaava viila 

 puhdasta harsokangasta noin 35x35 cm tai 
sideharsorulla (esim. 8 cm x 4 m) 

*) 
Majoitteelle on käytettävissä tukiriukuja. Avotulia saa yöpymisalueella tehdä vain järjestäjän osoittamiin 

yhteisiin tulipaikkoihin. Yöpymisen pisteytys ei riipu majoitteen tyypistä.  

**) Emit-kortteja voi vuokrata järjestäjiltä hintaan 5 euroa/kpl. Kadotetusta kortista veloitetaan 70 euroa. 

Suositeltavat varusteet:  

 kiikari 

 viivoitin tai koordinaattimittari 1:20 000 

 suora 10-16 mm levyinen taltta 

 sidosnarun voi korvata ohuehkolla noin 20 m köydellä 

Muu varustus kehotetaan valitsemaan kokemuksen ja harkinnan mukaisesti huomioiden säännöt ja 
olosuhteet. Keskeyttäneiden partioiden toivotaan ilmoittavan puhelimellaan keskeyttämisestä ja palaavan 
pääsääntöisesti omin voimin kilpailukeskukseen. Muutoin keskeyttäneet ilmoittautuvat lähimmällä rastilla ja 



SM-erävaelluksen 2015 ennakko-ohje   

kuljetetaan tarvittaessa kilpailukeskukseen muun rastilta tapahtuvan liikenteen yhteydessä, viimeistään 
rastin sulkeutuessa. 

Kielletyt varusteet 

Matkapuhelimien, GPS-laitteiden, muistioiden, ohjekirjojen sekä muistilla varustettujen laskimien käyttö on 
kilpailun aikana kielletty. Digitaalisten kameroiden käyttö on kielletty tehtävien suorituspaikoilla.  

Majoitus ja ruokailu 

Kilpailukeskuksessa toimii kahvio (ei ruokailua) ennen kilpailua. Kilpailun jälkeen on mahdollista ostaa 
keittolounas (myös kasvisvaihtoehto) 7 euron hintaan. Tästä pyydetään tekemään ennakkovaraus 
ilmoittautumislomakkeella. 

Kilpailijat varaavat itse majoituksensa haluamastaan paikasta. Telttailu kilpailukeskuksesta osoitetulla 
alueella on mahdollista torstai-illasta klo 18 lähtien. Osanottomaksuun sisältyvät tulokahvi, kilpailukartat, 
tehtävämateriaali, peseytyminen, tehtävien oikeat vastaukset ja tulosluettelo. Kilpailureitillä olevia virtaavia 
vesiä ei suositella juotavaksi keittämättä. Kunakin päivänä järjestetään juomavettä ainakin yhdelle rastille ja 
yöpymisrastille.  

Vakuutukset 

Kilpailijat toimivat omalla vastuullaan. Tapahtumalle on voimassa Suomen Ladun tilaisuuksien 
tapaturmavakuutus (alle 75-vuotiaille) ja järjestäjän vastuuvakuutus. Ks. 
http://www.suomenlatu.fi/media/yhdistyspalvelut/vakuutuskirjat/2015-pohjolan-tapaturmavakuutus.pdf  

Säännöt 

Kilpailussa noudatetaan 3.12.2012 vahvistettuja Erävaelluksen SM-kilpailujen sääntöjä. Säännöt ovat 
nähtävissä kilpailun verkkosivuilla http://www.suomenlatu.fi/tapahtumia/eravaelluksen-sm/kilpailun-luonne-ja-
saannot.html .  Säännöistä on poikettu valvojan luvalla kilpailumatkojen suhteen. 

Liikkumisoikeudet 

Yleisön toivotaan seuraavan kilpailua ainoastaan yleisörasteilla, jotka julkistetaan kilpailukeskuksessa 
perjantaina 18.9. klo 11.00. Kaikkia kehotetaan noudattamaan liikkumisessaan huomaavaisuutta ja 
jokamiehen velvollisuuksia.  

Julkiset liikenneyhteydet  

Ks. www.matka.fi  

Mäntsälän rautatieasemalta järjestetään yhteiskuljetus kilpailukeskukseen klo 8.40. Paluukuljetus asemalle 
lähtee kilpailukeskuksesta klo 16. 

Autojen pysäköinti ja varusteiden säilytys 

Autot voi pysäköidä kilpailukeskuksen alueelle tätä kilpailua varten merkitylle pysäköintipaikalle kilpailijan 
omalla vastuulla. Partion numerolla merkittyjä varusteita voi säilyttää myös kilpailukeskuksesta varatussa 
lukitussa tilassa. Arvoesineet voi jättää säilytettäväksi kilpailunumerolla merkityssä suljetussa kirjekuoressa 
kilpailutoimistoon.  

Tiedustelut 

Tätä ennakko-ohjetta koskeviin tiedusteluihin vastaavat kilpailunjohtaja Reino Ruotsalainen, mieluiten 
sähköpostitse Reino.Ruotsalainen(at)kolumbus.fi , puh. 040 5003907 tai ratamestari Jarmo Sulopuisto 

jarmo.sulopuisto(at)msoynet.com, puh. 040 0354526. 

 

Tervetuloa Keravanjärven Kierrokselle – hymyssä suin!  
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