
 
 
SÄÄNNÖT 
 
Hiiltomiehet Adventure 2019 
13.07.2019 
 
 
 
1. TAPAHTUMA 
 
1.1 Tapahtuma 
 
 1.1.1 Hiiltomiehet Adventure 2019 (jäljempänä HMA 2019) on seikkailutapahtuma 2-
 henkisille joukkueille. Tapahtumassa on kaksi sarjaa: Kisakireet ja Rento. Sarjat on 
 jaettu alasarjoihin: mies-, nais- ja sekajoukkueet. 
 
 1.1.2 Tapahtumassa joukkueen jäsenet ovat reitillä samanaikaisesti. 
 
 1.1.3 Tapahtuma on non-stop –tyyppinen multisport-kilpailu eli vaihtoalueilla vietetty aika 

kuuluu kokonaisaikaan. 
 
 1.1.4 Tapahtumassa on dopingaineiden käyttö kiellettyä. Kiellettyjen aineiden lista 
 löytyy SUEK ry:n sivuilta (https://www.suek.fi/). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.suek.fi/


2. TAPAHTUMAORGANISAATIO 
 
2.1 Organisaatio 
 
 2.1.1 Hiiltomiehet Adventure 2019 järjestäjä on Hiiltomiehet ry. Sähköposti 
 Hiiltomiehille on hma2019@hiiltomiehet.com. Lisäksi tapahtumalla on facebook-sivut 
 https://www.facebook.com/events/628145810982477/ 
 
 2.1.2 Hiiltomiehet Adventure 2019 -toimihenkilöt 
 Ratamestariryhmä: Janne Virkki, Johanna Niittymäki 
 Avustava taho: UBT ry/Marja Rauhalammi, VEK ry. 
 Kilpailun suojelija: Liikuntasihteeri Jari Ahvenjärvi Mänttä-Vilppulan kaupunki 
 
 
3. ILMOITTAUTUMINEN 
 
3.1 Ilmoittautuminen 
 
 3.1.1 Ilmoittautumisaikataulut löytyvät Hiiltomiesten web-sivuilta osoitteesta 
 www.hiiltomiehet.com. 
 
 3.1.2 Osallistumismaksut ilmoitetaan Hiiltomiesten web-sivuilla osoitteessa 
 www.hiiltomiehet.com. 
 
 3.1.3 Osallistumismaksu sisältää 
 ∗ Ilmoittautumisen Hiiltomiehet Adventure 2019:ään 
  ∗ Tapahtumamateriaalin 
 ∗ Muun tarvittavan erikoismateriaalin, jota ei ole pakollisissa varusteissa 
 lueteltu 
 ∗ Ruoan osallistujille reitin suorittamisen jälkeen 
 ∗ Kanootin, melat ja melontaan sekä vesistöosuuksiin tarkoitetut melontaliivit 
 kuljetuksineen  
 Osallistujia kehotetaan erityisesti huomioimaan, että osallistumismaksu ei sisällä 
 minkäänlaista vakuutusta (ks. erityisesti kohta 13 ” Vakuutuksen puuttuminen, 
 kilpaileminen omalla vastuulla ja järjestäjien vastuuvapautus”). 
 
 3.1.4 Ilmoittautuminen tapahtuu www.hiiltomiehet.com –sivustolla olevien ohjeiden 
 mukaisesti (erillinen ladattava ohje). Alle 18v. voivat osallistua huoltajan  suostumuksella. 
 
 3.1.5 Kisakireisiin otetaan maksimissaan 30 joukkuetta mukaan 
 ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 
 3.1.6 Ilmoittautuminen on virallinen, kun osallistumismaksu on maksettu 
 kokonaisuudessaan. Osallistujalista julkaistaan nettisivuilla. 
 
3.2 Ilmoittautumisen peruminen 
 
 3.2.1 Ilmoittautumisen peruuttaminen on mahdollista vakavan esteen sattuessa, 

jolloin järjestäjät palauttavat osallistumismaksun. Maksun palautuksen edellytyksenä on 
lääkärintodistus. 

 
3.3 Osallistumisoikeus 
 
 3.3.1 Tapahtumaan saa osallistua 2001 syntyneet tai vanhemmat henkilöt. 

mailto:hma2019@hiiltomiehet.com
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 3.3.2 18-vuotta nuorempien osallistujien on toimitettava vapaamuotoinen lupa 
 huoltajan allekirjoituksella varustettuna kilpailun järjestäjälle. 
 
 3.3.3 Tapahtumassa liikutaan omalla vastuulla, joten vakuutukset ja käytettävä 
 kalusto on oltava kunnossa (ks. erityisesti kohta 13 ” Vakuutuksen puuttuminen, 
 osallistuminen omalla vastuulla ja järjestäjien vastuuvapautus”). 
 
 3.3.4 Osallistujan on oltava uimataitoinen (ks. erityisesti kohta 13 ” Vakuutuksen 
 puuttuminen, osallistuminen omalla vastuulla ja järjestäjien vastuuvapautus”). 
 
 3.3.5 Osallistujan on ymmärrettävä riskit, jotka osallistuminen tällaiseen tapahtumaan 
 saattaa aiheuttaa (ks. erityisesti kohta 13 ” Vakuutuksen puuttuminen, osallistuminen 
 omalla vastuulla ja järjestäjien vastuuvapautus”). 
 

 3.3.6 Osallistujan on luettava nämä säännöt ennen lähtöä ja ymmärrettävä ne. 
 Epäselvät kohdat on selvitettävä järjestäjiltä ennen lähtömerkkiä (ks. erityisesti kohta 13 
”Vakuutuksen puuttuminen, osallistuminen omalla vastuulla ja järjestäjien vastuuvapautus”). 

 
 3.3.7 Osallistujan on ymmärrettävä, että tapahtumassa kuljetaan yleisiä teitä ja 
 yksityisillä mailla. Tiet ovat tapahtuman aikana yleisessä käytössä ja muut 
 tielläliikkujat eivät ole välttämättä tietoisia tapahtumasta. Reitillä on ehdottomasti 
 noudatettava yleisiä liikennesääntöjä. 
 
 3.3.8 Osallistujan täytyy materiaalia vastaan allekirjoittaa sitoumus, jossa hän takaa 

terveydentilansa ja ymmärtävänsä osallistuvansa omalla vastuullaan (ks.  erityisesti kohta 13 
”Vakuutuksen puuttuminen, kilpaileminen omalla vastuulla ja järjestäjien vastuuvapautus”). 

 
 
4. JOUKKUE 
 
4.1 Joukkueen määritelmä 
 
 4.1.1 Joukkueeseen kuuluu 2 henkilöä, jotka kulkevat koko reitin yhdessä. 
 
 4.1.2 Joukkueessa on mukana kapteeni, joka edustaa joukkuetta järjestäjille ja jurylle. Jury on 

määritelty kappaleessa 10.1. 
 
 4.1.3 Joukkue osallistuu tapahtumaan omavalintaisella joukkuenimellä. 
 
  



 
5. OHJELMA 
 
 5.1.1 Tapahtumainformaatiota päivitetään tarvittaessa web-sivuilla osoitteessa 
 www.hiiltomiehet.com ja FB-tapahtumassa HMA 2019 
 
 5.1.2 Tapahtumapaikka ja -aika: 
 Vilppulan urheilutalo, Hopunmäentie 15 Vilppula 13.07.2019 
 07:00 Tapahtumakeskus aukeaa  
 07:30 Materiaalin jako alkaa 
 08:45 Kisakireet kapteenien puhuttelu 
 09:00 Kisakireet lähtö 
 10:30 Rento kapteenien puhuttelu 
 11:00 Rento lähtö 
 13:30 Ensimmäisiä tiimejä odotetaan maaliin 
 14:00 -> Peseytyminen ja ruokailu 
 n.17:00 Palkintojenjako ja arvonta 
 
 HUOM! Aikataulu on viitteellinen ja muutokset ovat mahdollisia. 
 
 
6. OHJE 
 
6.1 Materiaali 
 
 6.1.1 Reitti pidetään salassa materiaalin jakoon asti. 
 
 6.1.2 Tapahtumassa saa käyttää ainoastaan järjestäjien antamia karttoja. Huomioi 
 mahdolliset karttamuutokset/lisäohjeet mallikartoista tapahtumakeskuksessa. 
 
 6.1.3 Karttoja saa leikata haluamallaan tavalla. Joukkueen vastuulla on säilyttää 
 leikatuissa kartoissa tapahtuman läpikäymiseen vaadittava informaatio. 
 
 6.1.4 Karttoja ei saa enempää kuin mitä materiaalissa on jaettu. 
 
 6.1.5 Osallistujat ovat vastuussa siitä, että he saavat kaiken tarvittavan materiaalin. 
 

 6.1.6 Joukkueet etenevät reittikirjan mukaisesti ja saavat valita itse reittinsä kahden rastin 
välillä, ellei reittikirjassa ole kerrottu kielletystä tai pakollisesta reitistä. 

 
 6.1.7 Järjestäjät varaavat oikeuden muuttaa reittiä tapahtuman aikana. Tätä 
 päätöstä vastaan ei voi tehdä protestia. 
 
 6.1.8 Reitille ei kuulu pakollista lepoaikaa. 
 
 6.1.9 Mikäli osallistujat joutuvat odottamaan vuoroaan jollekin pakolliselle tehtävälle, 
 odotusaikaa ei hyvitetä.  
 
 6.1.10 Materiaalin mukana jaetut numerolaput on oltava kaikilla joukkueen 
 jäsenillä koko tapahtuman ajan näkyvillä (kiinnitetään etupuolelle tai reiteen). 
 Melonnassa pelastusliivit saavat peittää numeron suorituksen ajaksi. 
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6.2 Huolto 
 6.2.1 HMA 2019 käydään ilman huoltajia. Vaihtoalueelle voi varata lisäenergiaa, 
 juomaa, vaihtovaatteita ym. henkilökohtaisia tarpeelliseksi katsomiaan varusteita.
 Varusteet on hyvä sijoittaa laatikkoon/kassiin.  
 
6.3 Rasti  
 
 6.3.1 Rastin sijainti on esitetty kilpailukartassa ympyrällä ja koodimerkinnällä.  
 Reittikirjassa saattaa olla tarkempaa tietoa rastin sijainnista. 
 
 6.3.2 Rastilla joukkueen on leimattava Emit-korttinsa ja/tai toimittava ohjeen mukaan. 
 
 6.3.3 Jokaisen joukkueenjäsenen on sivuutettava rasti rastilipun välittömästä 
 läheisyydestä (vrt. jokaisella osallistujalla olisi oma Emit-korttinsa). Tätä sääntöä 
 tarkkailevat rastivalvojat ja kanssaosallistujat. 
 
 6.3.4 Rastivalvoja voi halutessaan pyytää esittämään pakolliset varusteet tai jotain 
 niistä. Esittämiseen kulutettu aika kuuluu kokonaisaikaan eikä sitä hyvitetä. 
 
 6.3.5 Joukkueen on noudatettava rastivalvojan antamia ohjeita. 
 
 6.3.6 Rastivalvojan antamien ohjeiden ymmärtäminen on osallistujien omalla 
 vastuulla. 
 
6.4 Vaihtoalue  
 
 6.4.1 Vaihtoalue sijaitsee urheilukentän katsomon puoleisella asfalttialueella ja se alkaa 

vaihtoleima-rastin jälkeen. Alue on kartalla merkityn lähtökolmion ja ympyrän välittömässä 
läheisyydessä. Tutustu vaihtoalueen toimintaan ennen lähtöä. Vaihtoalueella ei saa ajaa 
polkupyörällä!  Vaihtoalueella on yhdensuuntainen liikenne. 

 
 6.4.2 Vaihtoalueella ulkopuolinen huolto ei ole sallittu. 
 
 6.4.3 Vaihtoalueen valvoja voi halutessaan pyytää esittämään pakolliset varusteet tai 
 jotain niistä. Esittämiseen kulutettu aika kuuluu kokonaisaikaan eikä sitä hyvitetä. 
 
 6.4.4 Rasteilla + vaihtoalueella ei ole käytössä viimeistä lähtöaikaa, milloin saa jatkaa 
 matkaa reittikirjan mukaisesti. On kuitenkin syytä huomioida omat voimavarat ja 
 vallitseva säätila sekä käytetty kokonaisaika.  
 
 6.4.5 Jokaisella vaihtoalueella suoritetaan leimaus reittikirjan mukaisesti. 
 
 6.4.6 Vaihtoalueelta mukaan otetut tavarat on kuljetettava mukana koko osuuden ajan. 
 
6.5 Osuus 
 6.5.1 Osuus on kahden huoltopisteen välinen etappi. 
 
  



7. LAJIT 
 
7.1 Suunnistus 
  
 7.1.1 Osallistujat suunnistavat itse koko tapahtuman ajan lajista riippumatta. Reitti voi 
 sisältää myös erillisiä suunnistusosuuksia, jolloin käytössä on suunnistuskartta. 
 
7.2 Maastopyöräily 
  
 7.2.1 Eteneminen maastopyörällä polkien tai sitä muutoin mukana kuljettaen 
 erilaisissa maastoissa. Rento-sarjassa pärjää tavallisella vaihdepyörällä, Kisakireisiin 
 suositellaan maastopyörää, mistä on reitillä etua. 
 
 7.2.2 Pyöräilykypärän käyttö on pakollista aina pyörällä liikuttaessa. 
 
7.3 Melonta 
 
 7.3.1 Melonta avonaisella kanootilla (ns. inkkari) käyttäen yksipäisiä meloja. Melontakalusto 

varusteineen kuuluu osallistumismaksuun ja toimitetaan järjestäjien puolesta ko. osuuden 
alkuun. 

 
 7.3.2 Kanooteissa ei saa vaihtoalueilla olla muita varusteita kuin melontaliivit, melat ja 

mahdollinen äyskäri. 
 
 
7.4 Rullaluistelu 
  
 7.4.1 Rullaluistimilla edettävä osuus. Kypärän käyttö on pakollista. Muut suojat  
 (polvi-, ranne-, kyynär-) suositellaan valittavan oman taitotason ja kokemuksen 
 mukaan.  
 
7.5 Vesitehtävä 
  
 7.5.1 Vesistöosuus järjestäjien varaamilla varusteilla. Pelastusliivien käyttö on 
 pakollista. Omien käsiräpylöiden käyttö on sallittua. 
 
 
7.6 Muut seikkailulliset aktiviteetit 
 
 7.6.1 Ohjeet rastivalvojilta. 
  



 
 
8. VARUSTEET 
 
 8.1 Pakolliset ja kielletyt varusteet 
 
 8.1.1 Joukkuekohtaiset varusteet 
   
KISAKIREET:  
- 2 x polkupyörä (suositellaan maastopyörää)  
- 2 x pyöräilykypärä  
- 2 x rullaluistimet  
- 1 x kompassi  
- 1 x vedenpitävä tussi  
- 1 x reppu tai muu vastaava tavaroille  
- 1 x EMIT-leimauskortti*  
- 1 x toimiva puhelin vedenpitävästi pakattuna  
- 1 x pilli (ei mehu- vaan ”tuomaripilli”)  
- 1 x EA-pakkaus sis. vähintään ensiside, urheiluteippi 5cm x 1m, 2kpl laastari  
 
RENTO:  
- 2 x polkupyörä  
- 2 x pyöräilykypärä  
- 1 x vedenpitävä tussi  
- 1 x reppu tai muu vastaava tavaroille  
- 1 x EMIT-leimauskortti*  
- 1 x toimiva puhelin vedenpitävästi pakattuna  
- 1 x EA-pakkaus sis. vähintään ensiside, urheiluteippi 5cm x 1m, 2kpl laastari  
 
Suositeltavat varusteet: Juomateline tai muu juomankanto”laite”, juomapullo/-pussi nesteineen, 
omavalintaista lisäenergiaa, vaihtovaatteita, karttateline pyörään **, pyörän korjausvälineet, kuminauha tai 
jojo emitin kuljettamiseen, kartan päällystysvälineet, sakset, kyniä/yliviivaustusseja reitin merkitsemiseen 
kartalle. 
 
* Mahdollisuus vuokrata järjestäjältä ennakkoilmoituksella (2€/emit), kadonneesta emitistä 80 € veloitus  
** Mahdollisuus vuokrata järjestäjältä ennakkoilmoituksella (10€/teline) 
 
 
Lisäksi: 
∗ osuuden kartta (järjestäjältä) 
∗ kanootti + 2 yksipäistä melaa (järjestäjältä), Kisakireissä 
 
 8.1.2 Osallistujakohtaiset erityisen huomionarvoiset varusteet  
 ∗ numerolappu (järjestäjän jakamassa materiaalissa) 
 ∗ pyöräilykypärä (päässä koko kilpailun ajan, ellei muuta ilmoiteta) 
 ∗ melontaliivit Kisakireissä (kanootin mukana järjestäjältä) 
 * pelastusliivit (vesistötehtävässä järjestäjältä) 
 
 8.1.3 Lajikohtaiset varusteet ilmoitetaan reittikirjassa 
 
 8.1.4 Kielletyt varusteet 
 ∗ näytöllinen GPS 
 ∗ omat kartat 



 
 
9. AJANOTTO 
  
 9.1 Ajanotto 
 
 9.1.1 Kokonaissuoritusaika on lähdön ja maaliintulon välinen aika. Reitillä ei ole 
 maksimisuoritusaikaa, mutta osallistujien kannattaa suhteuttaa käyttämänsä aika 
 vallitseviin sääolosuhteisiin ja omaan kunto-/taitotasoonsa. 
 
 9.1.2 Tapahtumassa käytettään ajanottoon Emit-leimaus / -ajanottojärjestelmää. 
 
 9.1.3 Kokonaisaikaan kuuluvat mahdolliset odotusajat ja sakot. 
 
 9.1.4 Reitiltä ensimmäisenä maaliin tuleva ja sen hyväksytysti suorittanut 
 joukkue on voittaja. Ensimmäisenä rastin väliin jättänyt tiimi ei voi nousta tuloksissa 
 myöhemmin rastin väliin jättäneen edelle, vaikka loppuaika sakkojen jälkeen niin 
 oikeuttaisikin. 
 
 
 
10. JURY JA PROTESTIT 
 
10.1 Jury 
 
 10.1.1 Jury koostuu kahdesta tapahtumajärjestäjän edustajasta ja kahdesta 
 osallistujajäsenestä. 
 
 10.1.2 Jyryn tehtävä on 
 ∗ valvoa sääntöjen noudattamista 
 ∗ käsitellä mahdolliset protestit 
 ∗ määrittää mahdolliset rangaistukset protestien pohjalta 
 ∗ soveltaa sääntöjä maalaisjärjellä 
 
 10.1.3 Juryn päätöksiin riittää kolmen juryn jäsenen päätös. 
 
 10.1.4 Juryn päätös on lopullinen. 
 
10.2 Protestit 
 
 10.2.1 Protesti pitää tehdä kirjallisena. Protestissa pitää näkyä: 
 ∗ protestin tekijän yhteystiedot ja allekirjoitus päiväyksineen 
 ∗ protestin tekijän joukkueen kapteenin nimi ja allekirjoitus päiväyksineen 
 ∗ protestin kohde (joukkueen numero) 
 ∗ protestin syy 
 ∗ mahdollisten todistajien nimet, yhteystiedot ja allekirjoitukset päiväyksineen 
 
 10.2.2 Protestin nosto maksaa 50€. Maksu palautetaan, jos protesti menee läpi. 
  
 10.2.3 Protesti(t) pitää nostaa 30 min. protestin tekevän joukkueen maaliintulon 
 jälkeen. 
 
 10.2.4 Jokainen epätäydellinen protesti hylätään (suullisia protesteja ei hyväksytä). 



 
 10.2.5 Epäurheilijamaisesti nostettu protesti voi johtaa rangaistukseen protestin 
 nostajalle. 
 
 10.2.6 Mitkään ympäristöön vaikuttavat tekijät eivät voi johtaa protestin läpimenoon (sää, 

maasto, liikenne, kuljetus jne.). 
 
 
11. RANGAISTUKSET 
 
 11.1 Rangaistukset 
 
 11.1.1 Rangaistukset vaihtelevat viidestätoista (15) minuutista (pienet rikkeet) 
 diskauksiin (merkittävät rikkeet). 
 
 11.1.2 Rangaistustaulukko määrittelee kahdentyyppiset rangaistukset: 
 ∗ Diskaus: joukkue hylätään, eikä saa lopputulosta kilpailusta. 
 ∗ Lisäaika: kiinteä lisäaika lisätään lopputuloksiin. 
 
 11.1.3 Rangaistustaulukko 
 

Rikkomus  
 

Diskaus Kiinteä 
rangaistus 

Doping       X  
Epäurheilijamainen 
käyttäytyminen 

     
      X 

 

Sabotaasi        X  
Väliin jäänyt rasti  1h 
Puuttuva leima 
(todistettavasti käyty 
rastilla) 

  
 
15min/rasti 

Ulkopuolinen avustus  30min 
Emitin katoaminen 
(järjestäjien 
kortti) 

  
 
       X 

 
 
        80€ 

Joukkueenjäsenen 
keskeyttäminen 

 
       X 

 

Roskaaminen  15min/roska 
Numeron hukkaaminen   

10min/nro 
Enemmän kuin 50m 
joukkueen jäsenten 
välillä 

  
 
15min 

Pakollisen reitin 
käyttämättä jättäminen 

  
15min 

Kielletyn reitin/alueen 
käyttö 

 
      X 

 

Reittimerkintöjen 
vahingoittaminen 

 
      X 

 

Pakollisen varusteen 
puute 

  
15min 

Pakollinen varuste ei 
toimi 

  
15min 



Pakollisen varusteen 
käyttämättä jättäminen 
(esim liivit, kypärät) 

  
 
15min 

Rastilipulla käymättä 
jättäminen 

  
15min/rasti 

 
  
12. ULKOPUOLINEN HUOLTO 
 
12.1 Ulkopuolinen huolto 
 
 12.1.1 Ulkopuolista huoltoa saa vastaanottaa ainoastaan henkilöön kohdistuneessa 
 vammassa tai sairauskohtauksessa. 
 
 12.1.2 Tapahtuman järjestäjän antama huolto on ulkopuolista huoltoa. 
 
 12.1.3 Yleiset palvelut (esim. kauppa) eivät ole ulkopuolista huoltoa. 
 
 
13. VAKUUTUKSET 
 
13.1 Vakuutuksen puuttuminen, kilpaileminen omalla vastuulla ja järjestäjien 
vastuuvapautus 
 
 13.1.1 Osallistujat osallistuvat tapahtumaan täysin omalla vastuullaan. 
 
 13.1.2 Tapahtumajärjestäjä ei vakuuta osallistujia millään tavalla. Järjestäjä 
 kehottaa osallistujia hankkimaan erillisen vakuutuksen tapahtuman yhteydessä 
 mahdollisesti aiheutuvien vammojen tai vahinkojen varalta, ellei sitä ole jo olemassa. 
 
 13.1.3 Osallistujien tulee ennen materiaalin jakoa lukea ja allekirjoittaa lomake, joka 
 sisältää seuraavat kohdat: 
 
  (i) sääntövahvistus, jolla kilpailijat ilmoittavat kilpailevansa näiden 
  sääntöjen puitteissa, 
  (ii) terveydentila- ja uimataitovahvistus, jolla osallistujat ilmoittavat  
  järjestäjille, että ovat riittävän terveitä osallistumaan tapahtumaan ja että 
  heillä on hyvä ja riittävä uimataito tapahtumaan osallistumiseksi  
  (Vesillä liikuttaessa on aina pelastusliivit järjestäjien puolesta),  
  (iii) vastuuvapautus, jolla kunkin osallistujan tulee ilmoittaa tiedostavansa ja 

ymmärtävänsä tapahtuman luonteen sekä sen seikan, että osallistuja 
tapahtumaan osallistumalla vapaaehtoisesti ja tietoisesti  altistaa itsensä 
tapahtuman lajeihin liittyville ja myöskin ennalta-arvaamattomille riskeille, 
osallistuvansa tapahtumaan täysin omalla vastuullaan ja vapauttavansa 
järjestäjät, järjestelyihin osallistuvat tahot ja yhteistyökumppanit kaikista 
mahdollisista vastuista tapahtumaan liittyen tai siitä johtuen. 

  (iiii) lupa kuvaamiseen ja kuvien käyttöön (mahdollista kieltää) 
 

Henkilö saa osallistua tapahtumaan ainoastaan, mikäli hän on allekirjoittanut edellä mainitut 
kohdat sisältävän lomakkeen ja palauttanut sen järjestäjille.  

 
 
 
 



14. TURVALLISUUS 
 
 14.1 Yleiset turvallisuussäännöt 
 
 14.1.1 Osallistujien pitää olla aina enintään 50 m päässä toisistaan, mutta kuitenkin 
 näköetäisyydellä. 
 

 14.1.2 Jos osallistuja joutuu keskeyttämään hoitoa vaativan vamman vuoksi, häntä ei saa 
jättää yksin, ennen kuin hänet saadaan hoitoon. 

 
 14.1.3 Onnettomuustilanteessa järjestäjä varaa oikeuden olla päästämättä 
 jatkamaan reittiä. Kaikissa tapauksissa osallistuva henkilö jatkaa kuitenkin omalla 
 vastuulla. 
 
 14.2 Toiminta hätätilanteissa 
 1. Auta hätään joutuneita, estä lisäonnettomuudet. 
 2. Hälytä tarvittaessa apua (112). 
 3. Soita järjestäjille reittikirjassa annettuun numeroon ja odota ohjeita. 
 4. Toimi järjestäjien antamien ohjeiden mukaisesti. 

 

Rehtiä seikkailua ja hyvää tapahtumafiilistä kaikille! 

  



Muista tukea yhteistyökumppaneitamme, jotka tekevät 
tapahtumasta mahdollisen! 

 
https://www.manttavilppula.fi/ 

 

 
http://www.serlachius.fi/fi/ 

 

 
https://www.lahitapiola.fi/ 

 

 

MÄNTTÄ 

https://www.manttavilppula.fi/
http://www.serlachius.fi/fi/
https://www.lahitapiola.fi/
https://www.s-kanava.fi/


 
 

http://www.lumometsantupa.fi/ 

 

 
https://www.vilppulanveneilijat.com/ 

 

http://thermoholz.fi/fi/ 

 

 
https://www.paperplast.fi/ 

 

 
https://www.rapukartano.fi/ 
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