
ENNAKKO-OHJE 51. ERÄVAELLUKSEN 
SM-KILPAILUIHIN 2. - 5.9.2021 
NOORMARKUSSA

Kokoontuminen
Torstaina  2.9.  klo  08.00-11:00  Ahlströmin  ruukilla  (Laviantie  14,  29600  Noormarkku).  Partioille
annetaan kilpailuohjeet ja muu materiaali opasteiden mukaisesti lmoittautumispisteessä. Retkisarjan
kokoontuminen lauantaina klo 8 Ahlströmin ruukilla (kuljetus lähtee klo 8:30).

Kilpailun kesto
Kilpailun  avajaiset  alkavat  kilpailukeskuksessa  torstaina  klo  11:50.  Kilpailun  lähtö  tapahtuu
yhteislähtönä heti avajaisten jälkeen noin klo 12 kilpailukeskuksesta. Kilpailijat yöpyvät maastossa
kolmena  yönä  torstaista  sunnuntaihin.  Retkisarja  alkaa  lauantaiaamuna  4.9.  klo  8:30
kilpailukeskuksesta lähtevällä kuljetuksella. Kilpailun arvioidaan päättyvän sunnuntaina 5.9. noin klo
13 mennessä kaikkien sarjojen osalta. Palkinnot jaetaan kilpailukeskuksessa tulosten selvittyä noin
klo 14. Retkisarjan palkinnot arvotaan.

Partion pakollinen varustus:
● kantolaite 
● majoite *) (laavu, loue tai teltta) 
● makuupussi ja makuualusta
● monitoimityökalu tai puukko
● 2 kompassia
● kartan suojuksia (A3) 
● ensiapupakkaus 
● muistiinpanovälineet (sateessa toimivat) 
● tulitikut tai sytytin
● retkikeitin, sen polttoaine ja keittokattila
● ruoka ja ruokailuvälineet
● valolaitteet riittävine paristoineen 
● välineet kilpailunumeroiden kiinnittämistä

varten (esim. hakaneuloja tai ohutta 
kuminauhaa) 

● matkapuhelin, jonka järjestäjä sinetöi 
ennen lähtöä kirjekuoreen ilman 
kosteussuojaa

● Avotulia saa yöpymisalueella tehdä vain 
järjestäjän osoittamille paikoille. 

Yöpymisen pisteytys ei riipu majoitteen 
tyypistä.

● rasvaa paistamiseen
● kirves ja saha (retkisarjalle 

vapaaehtoinen)
● partiolle yksi retkiateria, joka 

arvostellaan:
○ ruoka valmistetaan lauantain 

yörastilla
○ ateria mahdollisimman 

yksinkertainen ja maistuva
○ suosikaa kuivattuja aineksia ja 

välttäkää valmiita ateria-aineksia
● vedenkestävää narua 30 m (halkaisija 

vähitään 3 mm, ei retkisarja)

● vedenkestävä suojapussi (tai 
majoite) rinkkoja varten (ei 
retkisarja)

● kasvomaskeja



Suositeltavat:
● suurennuslasi, jos on ikänäköinen
● vähintään 20 cm viivoitin
● hiekkapaperia viimeistelyyn (ei välttämätön retkisarjalle)

*) Majoitteelle on käytettävissä tukiriukuja. 
Muu varustus kehotetaan valitsemaan kokemuksen ja harkinnan mukaisesti huomioiden säännöt ja
olosuhteet, jotka saattavat olla haastavat. Maasto on paikoin erittäin kivistä ja se voi olla sateella
liukasta.  Keskeyttäneiden  partioiden  toivotaan  ilmoittavan  puhelimellaan  keskeyttämisestä  ja
palaavan  pääsääntöisesti  omin  voimin  kilpailukeskukseen.  Muutoin  keskeyttäneet  ilmoittautuvat
lähimmällä rastilla ja kuljetetaan tarvittaessa kilpailukeskukseen muun rastilta tapahtuvan liikenteen
yhteydessä, viimeistään rastin sulkeutuessa. Kilpailussa käytetään pihtileimausta.

Kielletyt varusteet
Matkapuhelimien,  ohjekirjojen,  elektronisten  paikantamislaitteiden  ja  muistikirjojen,
viestivälineiden,  karttojen  tai  muiden  vastaavien  apuvälineiden  käyttö  on  kielletty.  Digitaalisten
kameroiden käyttö on kielletty tehtävien suorituspaikoilla.

Majoitus ja ruokailu
Kilpailukeskuksessa  toimivat  Ahlströmin  ruukin  majoitus-  ja  ruokailupalvelut.  Varaukset  suoraan
www.ahlstrominruukit.fi/noormarkku

Telttailu  Rehulan  tilalla  (Vanha  Vaasantie  474,  29600  Noormarkku)  osoitetulla  alueella  on
mahdollista keskiviikkoillasta 1.9. lähtien 5€/hlö. Tiedustelu Matti Rehula puh.0405813149

Osanottomaksuun  sisältyvät  kilpailukartat,  tehtävämateriaali,  peseytyminen,  tehtävien
mallivastaukset  ja  tulosluettelo.  Kilpailureitillä  olevia  vesiä  ei  suositella  juotavaksi  keittämättä,
yörasteilla on kaivot.

Vakuutukset
Kilpailijat ovat vakuutettuja järjestäjän tapaturmavakuutuksella tapahtuman ajan.

Säännöt
Kilpailussa noudatetaan 15.2.2021 vahvistettuja Erävaelluksen SM-kilpailujen sääntöjä. Säännöt ovat
nähtävissä verkkosivuilla http://www.eravaelluskilta.fi/eravaelluksen-sm/
Kilpailussa noudatetaan yleistä koronaohjeistusta.

Terveysturvallisuus
Tapahtumassa  noudatetaan  voimassa  olevia  viranomaismääräyksiä,  jotta  osallistujien  ja
toimitsijoiden  terveysturvallisuus  voidaan  taata.  Olet  velvoitettu  olemaan  osallistumatta,
mikäli sinulla on vähäisiäkään koronavirusinfektion oireita, olet karanteenissa tai määrättynä
eristykseen.



Julkiset liikenneyhteydet
Ks. www.matka.fi

Autojen pysäköinti ja varusteiden säilytys
Kilpailijoille on varattu pysäköintitilaa Noormarkun urheilutalon parkkipaikalta 2.-5.9., Finpyyntie 18,
Noormarkku.  Pysäköinti  kilpailijan  omalla  vastuulla.  Partion  numerolla  merkittyjä  varusteita  voi
säilyttää myös kilpailukeskuksesta varatussa lukitussa tilassa. Arvoesineet voi jättää säilytettäväksi
kilpailunumerolla merkityssä suljetussa kirjekuoressa kilpailutoimistoon.

Kuva: Google Maps

Tiedustelut
Tätä  ennakko-ohjetta  koskeviin  tiedusteluihin  vastaa  kilpailunjohtaja  Jaana  Hyttinen  mieluiten
sähköpostitse: jasu.hyttinen@gmail.com Puh. 040 733 5780


