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31.7.2018 
 
 
Tervetuloa mukaan Sisu-Seikkailuun! 
 
Kapteenikirje 2 sisältää tarkentavia ohjeita Sisu-Seikkailuun. Lue huolellisesti läpi koko kirje. 
 
Tapahtumakeskus: Jakokosken museokanava, Kesäteatterintie 18, KONTIOLAHTI  
Tapahtuman johto: Matti Ikonen 0400-887965, Lauri Kontkanen 040-7596177 
Yhteydenotot ennen/jälkeen Sisu-Seikkailun: sisuseikkailu@gmail.com 
 
Aikataulu, Lauantai 4.8.2018 

● Tapahtumakeskus aukeaa klo 6.30 
● Materiaalien jako tapahtumakeskuksen teltoissa alkaa klo 7.00 alkaen. 
● Kapteenien puhuttelu klo 8.10 museokanavan kesäteatterin katsomossa.  
● Kaikkien sarjojen lähtö klo 9.00. 
● Maali sulkeutuu sarjasta riippuen klo 13.00-20.00 (sarjakohtaiset ajat alla). 

 
Saapuminen tapahtumakeskukseen 
 
Tapahtumakeskuksen osoite on Kesäteatterintie 18, KONTIOLAHTI. Opastus paikalle alkaa 
Mönnintien ja Pilkkasuontien risteyksestä. Tapahtumakeskuksessa pysäköinti tapahtuu 
pysäköinninohjaajien opastuksella. Varusteet tuodaan lähdön/maalin läheisyyteen sarjoittain 
osoitetuille paikoille.  
 
Tapahtumakeskuksen palvelut 
 
Kahvio palvelee koko päivän klo 7.00-20.30. Ostettavissa on juotavaa ja pientä purtavaa 
(kahvia, teetä, virvoitusjuomia, sämpylöitä, karjalanpiirakoita, paikallisen Dona-pizzerian 
pizzapaloja, banaaneja, makkaraa ja muurinpohjalettuja). Maksuvälineenä käy ainoastaan 
käteinen. Osallistumismaksuun ei sisälly lämmintä ruokaa kisan jälkeen. 
Osallistumismaksuun kuuluu karkkibuffet.  
 
Osallistujille on mahdollisuus peseytymiseen ja saunomiseen. Idyllinen vanha puusauna on 
käytettävissä klo 11 alkaen maali- ja vaihtoalueen tuntumassa. Alueella ei ole sallittua 
käyttää pesuaineita ja saunan viemäröinti on toistaiseksi rikki. Peseytyminen uimalla 
Pielisjoessa haluamassaan kohdassa.  
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Kilpailijoiden pakolliset varusteet ja varusteiden säilytys 
 
Pakolliset varusteet kaikilla osuuksilla: 

● Emit-kortti  
● Puhelin vedenpitävästi pakattuna, johon tallennettuna kilpailun johdon 

puhelinnumerot (kts. yllä) 
● Vedenpitävä kynä (permanentti tussi tms.) 
● Energiaa ja juomaa oman suorituksen ajaksi 
● Reppu 
● Ensiapupakkaus sisältäen vähintään: 4 laastaria, ensiside väh. 1m, urheiluteippi väh. 

1m x 4cm, avaruuslakana väh 1m x 1,5m. 
● Kompasssi 

 
Lajikohtaiset pakolliset varusteet: 

● Uimapatjailussa molemmilla omat uimapatjat (jollei reittikirjassa ole muuta mainittu) 
● Pyöräilyosuudella molemmilla omat pyörät ja pyöräilykypärät 
● Jokainen osallistuja käyttää omia liivejä. Melonta-, uimapatjailu- ja 

SUP-lautailuosuuksilla sekä muulloin veteen mentäessä oltava päällä 
melonta/pelastusliivit, joihin on sidottuna hätäpilli (liivejä saattaa joutua kuljettamaan 
repussa mukana!). 

● Arctic Trainers-sarja: Rullaluisteluosuudella pyöräilykypärät, uimapatjailussa yksi 
uimapatja riittää. 

Muu kilpailunaikainen varustus: 
● Maastopyörät ja muut tapahtuman aikaiset varusteet viedään lähdön/maalin 

läheisyyteen koivukujan varteen. 
● Omat kanootit ja melontavarusteet jätetään ilmoittautumisen yhteydessä 

ilmoitettavaan paikkaan.  
● Ennen kilpailun starttia Arctic Trainers –sarjan joukkueiden on toimitettava 

rullaluistimet (ja sauvat) lähtöalueella olevaan kuljetusautoon. Muista merkitä kaikkiin 
välineisiin joukkueen kilpailunumero. Järjestäjä toimittaa nämä varusteet 
rullaluisteluosuuden alkuun. 

 
Kaikilla sarjoilla on vähintään yksi vaihto tapahtumakeskuksessa, mutta suurin osa reitistä 
kiertää kauempana. Varaudu kantamaan energiaa ja nestettä tarvittava määrä suorituksen 
aikana.  
 
Kilpailun kulku 
  
Lähtö tapahtuu klo 9.00 kaikkien joukkueiden yhteislähtönä. Ensimmäinen osuus on prologi, 
jonka jälkeen sarjat hajaantuvat omille reiteilleen. Maali sulkeutuu sarjoittain seuraavasti: 
 

● Rento Klo 13.00 
● Adventure Klo 16.00 
● Sisu Klo 18.00 
● Arctic Trainers Klo 20.00 

 
 
 
 
 



Leimausjärjestelmä 
 
Leimaus tapahtuu EMIT-leimausjärjestelmällä. EMIT-korttien numerot on ilmoitettava 
järjestäjälle etukäteen. Ilmoittautumisen yhteydessä Emit-leimasimen varanneille varataan 
automaattisesti kortit. 
 
Kilpailuohjeita ja -sääntöjä 
 
Joukkueen jäsenten tulee kulkea koko kilpailun ajan näköetäisyydellä toisistaan ja 
molempien kilpailijoiden on käytävä rastilla. Ulkopuolisen huollon käyttö kisan aikana on 
kiellettyä. Liikennesääntöjä tulee noudattaa ja muun liikenteen seassa liikuttaessa noudattaa 
suurta varovaisuutta! Räikeistä rikkomuksista seuraa sakkoa. 
 
Kilpailussa edetään rastipisteiden kautta numerojärjestyksessä ja reitin kokonaisuudessaan 
nopeimmin kiertänyt joukkue on voittaja. Koko reitin kiertäneiden sijat määräytyvät 
maaliintuloajan mukaan. Jos joukkue joutuu lyhentämään reittiä, joku rasti jää käymättä tai 
tehtävä suorittamatta, määräytyvät tulokset sen mukaan, mikä joukkue on kiertänyt reittiä 
virheittä pisimmälle. 
 
Aikasakkoa voidaan jakaa esimerkiksi puuttuvista pakollisista varusteista, sääntörikkeistä tai 
suorittamattomista tehtävistä. Sakon suuruus määräytyy rikkeen suuruuden mukaan. 
Aikasakko lisätään joukkueen kokonaisaikaan. 
 
Kartat ja reittikirjat 
 
Kartat on tulostettu vedenkestävälle paperille. Sitä ei tarvitse päällystää 
kontaktimuovilla tai laittaa karttamuoviin. Kartalle joutuu suorituksen aikana 
kopioimaan rastin sijainteja, mihin tarvitaan vedenkestävää tussia.  
 
Reittikirjat tulostetaan normaalille paperille, mutta materiaalin yhteydessä jaamme 
karttamuovin reittikirjan suojaamista varten.  
 
Yleistä 
 
Vedessä liikuttaessa on kilpailijalla aina oltava päällään pelastus- tai kelluntaliivit.  
 
Kaikki joukkuekohtaiset pakolliset varusteet on oltava mukana koko kilpailun ajan, jollei 
reittikirjassa ole muuta mainittu. Lisäksi eri osuuksilla on oltava mukana kaikki lajikohtaiset 
pakolliset varusteet. 
 
Tapaturman sattuessa ota yhteyttä järjestäjiin (Matti Ikonen 0400-887965, Lauri Kontkanen 
040-7596177) sekä tarvittaessa yleiseen hätänumeroon 112. Keskeytyksestä tulee ilmoittaa 
myös järjestäjälle (mahdollisesta kyydityksen tarpeesta voi olla yhteydessä kilpailun 
johtoon). Huom! Jokainen kilpailija vastaa itse omasta vakuutusturvastaan (omaisuus- ja 
tapaturmavahingot). 
 
 
 



Kilpailunumeroina käytetään numerolappuja, joiden on oltava näkyvissä koko kilpailun ajan.  
 
Arctic Trainers-sarjan rullaluistelu tapahtuu pyörä- ja maanteillä sekä taajama-alueella. 
Luistele liikennesääntöjä noudattaen. VAROVAISUUTTA! 
 
Kilpailun aikana joukkueet eivät saa käyttää kanavan siltoja tai sulkuportteja, vaan kanava 
on ylitettävä aina uiden tai uimapatjalla. Museokanavan alueella pyöräily on kielletty 
vaihtoalueella ja sen läheisyydessä. Pyöräilykieltoalue on merkittynä materiaalien jaon 
yhteydessä jaettavaan karttaan.  
 
Museokanavan turvallisuus: Osa kanava-alueen laitureista ja laivoihin johtavista portaista on 
rapistumassa, varovaisuutta laitureilla! Kanavassa on pienvenelaitureita, joilla saa olla 
maksimissaan 10 henkilöä kerrallaan!  
 
Lisäkysymyksiä varmasti herää, mutta niihin saatte varmasti vastaukset reittikirjoista ja 
kapteenien puhuttelussa lauantaiaamuna.  
 
 
 
 

Nähdään Sisu-Seikkailussa! 
Terveisin, Lauri, Annukka, Janne, Mikko ja Matti sekä muu järjestelytiimi 


