ERÄMELONTA -JOTOS 2020

ENNAKKO-OHJE

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄT Erämelonta – jotoksen 2020 järjestää Suomi Meloo yhdessä paikallisten
toimijoiden kanssa.
Yleisinfo, Jotos: Suomi Meloo / Kari Hellström , 040 770 3658, kari.hellstrom@suomimeloo.fi
Majoitus, ruokailu, kuljetus: Linkkumylly / Ari Soikkeli, 050 449 3002, linkkumylly@linkkumylly.fi
Majoitus, ruokailu: Orilammen Maja ja Lomakeskus, 05 389 881, info@orilampi.fi

Tärkeät osoitteet:
Asemamakasiini, Asematie, 52700 Mäntyharju
Linkkumylly, Mouhuntie 647, 52700 Mäntyharju
Orilammen Maja ja Lomakeskus, Voikoskentie 138, 47910 Hillosensalmi
Miekankoski, Miekankoskentie 942, 52700 Mäntyharju

HUOM! Kaikilla Erämelonta-Jotokseen osallistuvilla henkilöillä tulee varustukseen kuulua
henkilökohtainen mukana kannettava käsidesi.
• Erämelonta jotokselle saa tulla vain terveenä
• Vältettävä kaikkia lähikontakteja
• Muista hyvä käsihygienia
• Yleisessä ruokailussa käsidesin käyttöpakko ja huolehdittava riittävästä turvaetäisyydestä
• Hengityssuojaimen käyttöä suositellaan, mikäli turvaetäisyyttä ei voi noudattaa.

2. POIKKEUKSET ERÄMELONNAN SM-KILPAILUSÄÄNNÖISTÄ – kaikilta osin ei noudateta erämelonnan
sääntöjä.
● Erämelonta-Jotoksessa lähtöpaikkoja on kaksi. Mäntyharju, Asemamakasiini ja Miekankoski. Lisäksi,
Jotoksessa on mukana opastettu melonta. Opastettuun melontaan osallistuvat melovat reitin johtomelojan
johdolla. Ne, jotka lähtevät Miekankoskelta, menettävät pisteet, joita kertyy rasteilta ennen Miekankoskea.
Opastetussa melonnassa ei rasteja suoriteta.
● Opastettuun melontaan osallistujat ilmoittautuvat kuten Jotoksen osallistuvat. Varusteet varataan
mukaan soveltuvin osin. Tutustukaa alla oleviin ohjeisiin. Opastetun melonnan lähtö on
Asemamakasiinilta, mutta mukaan voi tulla myös Miekankoskelta.
● Tarjolla on myös järjestäjien tarjoamia maksullisia palveluita majoituksen, ruokailun yms., kuljetuksen
sekä saunomisen osalta. Ne ovat kaikille Jotokseen osallistuvien sallittuja palveluita.● mm. ruokailu ja
majoitus on mahdollista ostaa myös paikallisilta toimijoilta, mikäli sellaisia on tarjolla. ● ilmoittautumisaika
ja maksut on julkaistu eramelonta.fi – sivustolla. ● Jotoksen kesto on noin 30h (la 22.8 klo 9.00 - su 23.8 klo

14.00). ● Rei@pituudet ovat noin 30 ja 40km. ● Jotoksessa on vain yleinen sarja. Jotokseen voi osallistua
kaksikko kajakilla, yksikkökajakilla, avokanootilla tai sup-laudalla. ● Kilpailuohje sisältää myös ennakko ohjeen. Tulosta ohje mukaasi. ● Pakollisten rasAen suoritusjärjestys saaBaa poiketa järjestäjän osoiBamalla
tavalla. Partion on kuitenkin kuljettava kaikki pakolliset rastit yhdessä.● RasAmääriBeet annetaan
lauantaiaamuna kilpailun lähtöpaikalle lähdettäessä. ● Kilpailun tulokset ja arvostelu - oikeat vastaukset
nähtävillä kilpailukeskuksessa palkintojen jaon yhteydessä - oikeat vastaukset ladattavissa kilpailun
nettisivuilta kilpailun jälkeen. ● Vastalauseet kunkin päivän osalta on tehtävä puolen tunnin kuluessa
yörastille tai maaliin saapumisesta. Vastalauseet käsitellään heti. Tarvittaessa asian käsittely voidaan siirtää
Suomen Ladun hallitukselle periaatteellisen kannan saamiseksi.
3. VARUSTELUETTELO 3.1.: ● Melontaliivit ● Pilli tai muu äänimerkin antolaite ● Puukko ● Kompassi, jossa
millimetrimitta (tai erillinen viivoitin) ● Kello ● Otsalamppu ● Varavaatetus vesiAiviisA pakaBuna ●
Yöpymisvarusteet ja henkilökohtaiset lääkkeet ● Sään mukainen melonta-asustus
3.2. Partiokohtaiset varusteet ● Melontakalusto on melontaturvallisuusohjeen kohAen 2 ja 3 mukainen,
melontavarusteet kohtien 4 ja 4.3 mukainen (www.melontajasoutuliitto.fi/turvallisuus/melonnanturvallisuusohjeet/), ellei jotakin varustetta ole erikseen kielletty. ● Vedenpitävä karBasuojus; karBa on
paperikartta, joka taitellaan karttapussiin. Kartta on A3-koon kartta.● Kirves ja saha. ● TelBa tai muu
majoite. ● Kajakin/kanooAn kiinnitys-/hinausköysi. ● Narua 5 m. ● TuliAkut tai tulukset. ● Kiikarit
(suositeltavat). ● Lyijykynä. ● A5 luentolehtiö ● VesiasAa päivän vedentarveBa varten. ● Valaisin
(vedenpitävästi pakattu). ● RetkikeiAn, keiBoasAa ja tarviBavat polBoaineet. ● Kilpailun ajan retkimuonat.
● Ensiapuvälineet. ● Matkapuhelin vesiAiviisti pakattuna, virta päällä, akku täyteen ladattuna. ● Melonnan
turvallisuusohjeen mukaiset varusteet (ei liikuta suurilla selkävesillä), jokainen partio on omalla retkellään,
vaikka ollaankin mukana kilpailussa.
3.3. KIELLETYT VARUSTEET: Rastilla ilmoitetaan, mitkä ovat ko. rastilla kiellettyjä laitteita tms
KILPAILUN AIKATAULU ● Perjantai 21.8.2020 toimisto aukeaa kello 17.00. Linkkumyllyssä ● Lauantai
22.8.2020 toimisto aukeaa Mäntyharjun Asemamakasiinin lähtöpaikalla kello 07.30 ja sulkeutuu klo 9:00.
Jotoksen avaus Asemamakasiinilla klo 08.45. ● Sunnuntaina 23.8.2020 kilpailu päättyy klo 14.00.
Orilammen matkailukeskukseen.
4. TOIMISTO ● Toimisto siirtyy tapahtuman aikana Mäntyharju Asemamakasiini, Linkkumylly ja Orilammen
Lomakeskuksen alueella ● Kilpailijoiden autot parkkeerataan kilpailun ajaksi Asemamakasiinin
lähiympäristöön. Henkilökuljetuksista yms. voi sopia Linkkumyllyn kanssa.
5.1. MAJOITTUMINEN JA RUOKAILUT ● Kilpailijoiden ja huoltajien on mahdollista yöpyä Linkkumyllyssä ja
Orilammen Lomakeskuksessa, omissa majoitteissa tai varata palvelut em. paikoista. Kilpailun jälkeen on
mahdollista ruokailla Orilammen Lomakeskuksessa. Ennakkovaraus tarpeellinen.
5.3. SAAPUMINEN JA ILMOITTAUTUMINEN ● Kilpailijat ilmoiBautuvat joko perjantai – iltana Linkkumyllyssä
tai lauantaiaamuna Mäntyharjulla, Asemamakasiinissa. Toimisto aukeaa perjantaina klo 17.00 ja
lauantaiaamuna Mäntyharjulla, Asemamakasiinissa klo 07.30 ● Kilpailumateriaalin saa toimistosta
ilmoittautumisen yhteydessä. ● Kajakit ja muu kalusto puretaan järjestäjien osoittamaan paikkaan. ● Autot,
asuntoautot ja – vaunut pysäköidään järjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti. MIEKANKOSKELTA lähtijät
ilmoittautuvat Linkkumyllyssä tai Asemamakasiinissa kuten muutkin.
5.4. PESEYTYMINEN ● Kilpailun aikainen peseytyminen tapahtuu järvessä. YörasAlla on uiminen ja ehkä
saunominen mahdollista. ● Kilpailun jälkeen on saunomis- ja peseytymismahdollisuus Orilammen
Lomakeskuksessa.
6. KILPAILUN KULKU

6.1. AVAJAISET JA LÄHTÖ Avajaiset pidetään Mäntyharjulla, Asemamakasiinissa klo 08.45. Kaikkien
toivotaan olevan tällöin paikalla. Lähtö tapahtuu / Jotos alkaa n. klo 09.00 samalta paikalta. Miekankoskelta
lähtö tapahtuu klo 10:00.
6.2. JOTOKSEN REITTI JA – KARTAT Noudata kilpailunjärjestäjän kirjallisia ja suullisia ohjeita. Reitillä on yksi
lyhyt maasiirto, jolla kanoottikärryt helpottavat voimalan ohitusta. Mallirasti nähtävillä kilpailutoimistossa.
Rantautumista muualla kuin kilpailureittiin merkittyjen rastien rannoilla pyydetään välttämään. Rantaasumusten pihapiireihin rantautuminen muutoin kuin rasteilla on kielletty. Rastien rannat on pyritty
valikoimaan mahdollisimman toimiviksi, mutta aivan kaikissa paikoissa ei ole ollut mahdollista saada
täydellistä rantautumispaikkaa. Ahtailla paikoilla pyydetään kajakit/kanootit kantamaan kauemmas
rannasta, jotta muutkin mahtuvat rastille. Kartat jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
6.3. KILPAILUTEHTÄVÄT JA TULOKSET Erämelonnan SM- kilpailujen säännöt löytyvät kilpailun nettisivuilta.
Tutustukaa sääntöihin huolella. Huomatkaa myös tämän ohjeen alussa olevat poikkeukset säännöistä.
Tehtävät annetaan kilpailijoille kirjallisina tehtäväkäskyinä. Niistä löytyvät kaikki tehtävän suorittamiseen
vaadittava tieto. Rastihenkilöt eivät vastaa suullisesti tehtäviä koskeviin kysymyksiin. Tehtäväkäskyssä
kerrotaan yleensä seuraavia asioita: ● Tehtävän järjestysnumero ● Tehtävästä saatava maksimipistemäärä
● Tehtävän tarkempi nimi (kertoo mitä tehtävä käsiBelee) ● Kuvaus siitä, mitä parAon tulee tehdä ● Tiedot
tehtävän aikarajoista ● Lista liiBeistä (kannaBaa tarkistaa, eBä tehtäväkäskyn kanssa parAo saa kaikki
listassa mainitut tarvikkeet) ● Lukekaa tehtäväkäsky aina tarkasA!
6.4. AIKARAJAT RASTEILLA ● Osassa tehtävistä on määräBy aika, jonka kuluessa partion on suoritettava
tehtävä. Jos määräaika umpeutuu, pitää partion lopettaa tehtävän suorittaminen rastihenkilön käskystä
myös siinä tapauksessa, että tehtävän suorittaminen on vielä kesken. ● Joissakin tehtävissä voidaan antaa
aikaraja, ja aikarajan ylityksestä saa taulukon mukaisesti pistevähennyksiä. ● Ellei aikarajaa ole määräBy,
niin turha viivyttely saattaa aiheuttaa myöhästymisen yörastilta maaliin saapumisessa.
6.5. JOTOKSEN KESKEYTTÄMINEN Kilpailun keskeyttäneiden partioiden tulee ilmoittautua lähimmälle
rastille tai turvaveneelle.
7. ENSIAPU JA LÄÄKINTÄHUOLTO Vakavassa sairas- tai muussa hätätapauksessa partio tekee
hätäilmoituksen (112) ja pyytää tarvittaessa avuksi turvaveneen ja lähimmän rastin henkilökuntaa paikan
määritykseen. Turvaveneet tunnistaa merkkilipuista. Suosittelemme kilpailijoita tallettamaan
hälytysnumerot tai lataamaan 112-sovelluksen matkapuhelimiinsa kilpailun ajaksi. Kilpailijoiden on
etukäteen tutustuttava kilpailun pelastussuunnitelmaan sekä turvallisuusohjeeseen, joka löytyy osoitteesta
www.eramelonta.fi ja kilpailukeskuksesta
8.VAKUUTUKSET Tapahtumalla on Suomen Ladun vastuuvakuutus. Suosittelemme kilpailijoille omien
vapaaehtoisten tapaturmavakuutusten ottamista, kukin kilpailee omalla vastuullaan.
8.1. TURVALLISUUS Kilpailutapahtumasta on kilpailun alkuun mennessä toimitettu pelastusviranomaisille
pelastussuunnitelma. Turvallisuusasiakirjojen riskitarkasteluosuus on nähtävillä kilpailusivuilla
samanaikaisesti ennakko - ohjeen kanssa.
8.2. KILPAILUNUMERO Kaikille kilpailijoille jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä numerolaput.
Numerolappujen on oltava näkyvillä kaikilla kilpailijoilla koko kilpailun ajan. Numeroiden pitää näkyä sekä
melottaessa että rastitehtäviä suoritettaessa.
8.3. KILPAILUSARJAT Erämelonta- Jotoksessa on VAIN yksi sarja.

8.4. JUOMAVESI JA RUOKAHUOLTO Kilpailijat ovat koko kilpailun ajan omatoimisen ruokahuollon varassa.
Juomavettä saa lähdöstä sekä yöpymispaikalta.
8.5. TULENTEKO Tulenteko muualle kuin järjestäjien osoittamaan paikkaan on kielletty. Retkikeitintä saa
käyttää kilpailutapahtuman aikana valvotusti. Yörastilla järjestetään nuotiopaikka, mikäli ympäröivän
maaston tila sen sallii.
8.6. JOTOKSEN SEURANTA Yleisö ei saa huoltaa, auttaa tai olla muutenkaan yhteydessä kilpailijoihin,
toivomme kaikkien toimivan tässä asiassa reilun pelin hengessä. Yleisörastien paikat on nähtävillä
Asemamakasiinilla la 22.8. klo 09:00 alkaen
8.7. ------ Mikäli ennakko-ohjeessa on mielestänne tarkennusta vaativia kohtia, lähettäkää kysymyksenne
alussa oleviin sähköpostiosoitteisiin.

