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JÄRJESTÄ KUNTOSUUNNISTUS
Kuntosuunnistuksia järjestää noin 
250 seuraa eri puolilla Suomea. 
Vuonna 2007 kuntosuunnistusta-
pahtumissa tehtiin noin 293 000 suo-
ritusta, 60 000 harrastajan voimin.  

Lajin markkinoinnille hyvin jär-
jestetyt kuntosuunnistustapahtu-
mat ovat tärkeitä. Esimerkiksi Ju-
kolan Viestiin osallistuu vuosittain 
satoja erilaista puulaakijoukkueita 
ja kaveriporukoita, jotka ovat saa-
neet kipinän ja harjoitelleet kunto-
rasteilla ennen päätapahtumaa. 

Kuntosuunnistustapahtumat ovat 
ennen kaikkea kaikille avoimia har-
rasteliikuntatapahtumia, jotka tarjo-
avat myös aktiivisuunnistajille mah-
dollisuuden harjoitteluun. 

Tämä kuntosuunnistustapahtu-
mien järjestelyohje on koottu usei-
den kuntorastien ohjeiden ja vuoden 
2007 kuntorastikyselyn pohjalta. 

Jokainen kuntosuunnistustapah-
tuman järjestäjä voi hyödyntää mal-
leja omaan tarkoitukseen parhaiten 
sopivalla tavalla.
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MILLAINEN ON HYVÄ  
KUNTOSUUNNISTUSTAPAHTUMA?

Hyvä kuntosuunnistustapahtuma täyttää  
useimmat seuraavista kriteereistä:

 1. Tapahtuma on alueellaan tunnettu “tuote” ja 
sillä on “iskevä” nimi (Iltarastit, Tyrvisrastit, 
Torstairastit, Saunarastit, Keski-Uusimaa-
Rastit).

 2. Tapahtuma on, ja se mielletään kuntoilijoi-
den keskuudessa, kaikille avoimeksi kuntoi-
lutapahtumaksi, johon osallistumiskynnys on 
matala.

 3.  Tapahtumaa markkinoidaan ja siitä tiedote-
taan monipuolisesti useilla eri tavoilla.

 4.  Tapahtuma järjestetään kohtuullisella etäi-
syydellä ja tapahtumapaikalle on helppo mat-
kustaa.

 5.  Tapahtuman perusjärjestelyt ovat vakioidut 
ja selkeät. Järjestäjät on helppo erottaa jou-
kosta. 

 6. Järjestäjille on tehty selkeät toimintaohjeet ja 
heidät on koulutettu tehtävään.

 7. Tapahtumat pidetään hyvillä, ajantasaisilla 
kartoilla ja huonokulkuisimpia maastoja väl-
tetään.

 8. Tapahtumassa on tarjolla ratavaihtoehtoja 
kaikentasoisille suunnistajille.

 9. Aloittelijat saavat opastusta tapahtumapai-
kalla.

10. Tulokset ovat kaikkien osallistujien saatavilla 
ainakin internetsivuilla ja paikallislehdessä. 
Osallistujia palkitaan sopivalla tavalla.
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KUNTOSUUNNISTUSTAPAHTUMAN 
SUUNNITTELU JA MARKKINOINTI

Kuntorastien järjestelyistä vastaa yleensä 
seuran kuntosuunnistustiimi tai -jaosto, jol-
la on apunaan seuran jäsenet. 

Kausisuunnittelu toteutetaan kunto-
suunnistustiimin toimesta seuran toi-
mintasuunnitelman mukaisesti. Seurojen 
hallitukset tai johtokunnat hyväksyvät 
kausisuunnitelmat. Yhden kuntorastien 

järjestelytiimin jäsenen on hyvä kuulua 
seuran johtokuntaan. 

Mikäli tapahtuman järjestelyyn osallis-
tuu useampia seuroja, tehdään kausisuun-
nittelua myös yhteisissä kokouksissa. 

Kausisuunnittelu kannattaa käynnistää 
heti edellisen kauden päätyttyä tai jopa tätä 
ennen.
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Suunnittelu

tapahtumissa tarjolla olevat lajimuodot,

 tulospalvelujärjestelyt,

 karttojen ja ratojen tulostusjärjestelyt,

 osanottomaksuista päättäminen (hinta, 
sarjaliput, liikuntasetelit, yritysten las-
kutus),

 aloittelevien opastus,

 osallistujien palkitseminen,

 vastuut ja turvallisuus tapahtumissa 
(pelastussuunnitelma, ilmoitukset viran-
omaisille, vakuutusturva järjestäjille),

 tiedottamisen suunnittelu ja toteutus,

 toimitsijoiden rekrytointi ja koulutus,

 palautteen kerääminen järjestäjiltä ja 
osallistujilta.

Kuntosuunnistustapahtumien järjestäjien 
tueksi kannattaa kuntosuunnistustiimis-
tä nimetä tapahtumakohtainen valvoja tai 
yhteyshenkilö, joka tarvittaessa opastaa ja 
auttaa järjestelyissä:

  huolehtimalla, että tapahtumien järjeste-
lyissä tarvittava materiaali, ”kuntorasti-
vaunu”, on kunnossa, 

  auttaa tarvittaessa ratamestaria laati-
maan tasoltaan sopivat radat ja voi myös 
suorittaa ratavalvontaa, 

  neuvoo järjestäjiä ongelmatilanteissa,

  valvoo sopivalla tavalla tapahtuman jär-
jestelyjen edistymistä.

Lisätietoa ja koulutuspaketti kuntosuunnis-
tustapahtumien yleissuunnittelusta löytyy 
Suunnistusliiton verkkosivuilta www.ssl.fi > 
koulutus > Kuntosuunnistuskoulutus > kunto-
suunnistustoiminnan yleissuunnittelu.

Kausisuunnitteluun kuuluu seuraavien  
asiakokonaisuuksien valmistelu:

 karttatilanteen selvittäminen, karttojen 
päivittäminen, uusien karttojen hankki-
minen, käyttörajoitusten selvittäminen,

 maastonkäyttölupien varmistaminen,

 tapahtumien järjestämispaikkojen valin-
ta ja niiden käytöstä sopiminen alueiden 
omistajien kanssa,

 suunnitelma siitä, millaisia ratoja ja lajeja 
(pyörä-, tarkkuus-, hiihtosuunnistus, RR-, 
TR-rata) halutaan eri tapahtumissa tar-
jota,

 kuntosuunnistuskalenterin tai tapahtu-
man esitteen laatiminen. Esitteestä il-
menevät  kuntorastien aika, paikka sekä 
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Osanottomaksut

Kuntorasteilta peritään yleensä kohtuul-
linen korvaus osanotosta. Hyvin toteutet-

Tavanomaisia maksutapoja ovat:

  maksu käteisellä,

   erilaiset sarjaliput, joilla saa 
alennusta osanottomaksusta,

   yritysten omat lipukkeet tai 
laskutus jälkikäteen,

   kausikortit,

 työnantajan tarjoamat maksu-
setelit

Vakuutusturva

Suomen Suunnistusliittoon kuuluvilla 
seuroilla on voimassa oleva vakuutusturva 
vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan Tup-
laturvavakuutuksen kautta. 

Vakuutusturva kattaa toiminnanvastuu-
vakuutuksen ja vapaaehtoistyöntekijöiden 
tapaturmavakuutuksen. 

Toiminnanvastuuvakuutus korvaa liiton 
tai seuran kolmannelle osapuolelle aihe-
uttamat henkilö- ja esinevahingot. Vakuu-
tus korvaa niin työsuhteisen kuin seuran 
toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekevän 
henkilön aiheuttamat vahingot. Vakuutus 
kattaa myös järjestäjän vastuun esimerkiksi 
leireillä ja kilpailuissa.

Kun Suunnistusliiton alainen seura jär-
jestää kuntorasteja, ovat kaikki alle 75-vuo-

tiaat talkoolaiset vakuutettuja Tuplaturva-
vakuutuksen kautta, vaikka eivät olisikaan 
seuran jäseniä. 

Kuntosuunnistajat osallistuvat tapahtu-
maan omalla vastuullaan ja vastaavat itse 
omista vakuutuksistaan. Jos osanottajalla 
on Suomen Suunnistusliiton kilpailulisens-
si, johon sisältyy urheiluvakuutus, on se voi-
massa myös kuntorasteille osallistuttaessa.

Lisätietoja ja ohjeet  
korvauksen hakemisesta: 

www.slu.fi/seurapalvelut/ 
toimi_seurassa/vakuutukset/

tujen ja osanottajia runsaasti kokoavien 
kuntorastien merkitys voi olla järjestävän 
seuran talouteen hyvinkin merkittävä. 

Maksun suuruus ja maksutavat päätetään 
kausisuunnittelun yhteydessä. 

Usein järjestäjä ei peri osanottomaksua 
oman seuran nuorilta. Myös muiden seu-
rojen nuorilta perittävä maksu on yleensä 
halvempi kuin aikuisten osallistumismaksu.

Järjestäjät voivat antaa alennuksen osan-
ottomaksuista myös esimerkiksi varusmie-
hille, opiskelijoille ja eläkeläisille.

Vuonna 2007 noin puolet järjestäjistä 
peri erillisen maksun Emit-kortin lainaami-
sesta.
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Toimihenkilöiden rekrytointi ja koulutus
Jokaiselle seuran järjestämälle kunto-
suunnistustapahtumalle kannattaa nimetä 
vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö hankkii jär-
jestelyissä tarvittavan muun henkilöstön ja 
sopii heidän kanssaan työnjaosta. 

Järjestelyissä tarvittava henkilöstömäärä 
riippuu tapahtuman koosta, paikasta ja jär-
jestelyperiaatteista. 

Eräissä seuroissa on havaittu hyväksi ni-
metä tapahtumille erillinen valvoja tai yhte-
yshenkilö. Hän on usein seuran kuntosuun-
nistusjaoston tai -tiimin jäsen, joka auttaa 
ja neuvoo järjestäjiä, seuraa järjestelyjen 
pysymistä aikataulussa ja voi myös valvoa, 
että ratasuunnittelu vastaa kuntorasteille 
asetettuja tavoitteita.

Seuran tulisi järjestää kuntosuunnistus-
tapahtuman järjestäjäkoulutus tarpeellises-

Koulutukseen voi sisältyä seuraavia 
kokonaisuuksia:

  kuntosuunnistustapahtuman 
valmistelu ja toteutus,

 ratasuunnittelu ja karttojen tu-
lostaminen, 

 aloittelevien kuntosuunnistajien 
ohjaus.

Suomen Suunnistusliitto järjestää seu-
roille tarvittaessa koulutusta kuntosuun-
nistusten järjestämisestä. 

sa laajuudessa ennen kauden alkua. Erityi-
sen tärkeä koulutus on uusille järjestäjille. 
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Markkinointi

SSL:n kuntosuunnistuskalenteri:

  Kalenteriin tehdään runsaasti hakuja.

  Vuonna 2007 noin 70–80 prosenttia 
kuntorastitapahtumista oli syötetty 
kalenteriin. Tavoitteena on, että ka-
lenterissa olisi tieto kaikista tapahtu-
mista.

  Kalenterin käyttö on helppoa. Seurat 
syöttävät tapahtumatietonsa kalente-
riin omaa pin-koodiaan käyttäen.

Internet-sivut:

  Seuran internet-sivut tai kuntoras-
tien omat sivut ovat yksi käytetyim-
mistä kuntorastien tiedonlähteistä.

  Internet-sivuille voi laittaa lyhyen en-
nakkojutun kustakin tapahtumasta tai 
kuvauksen tapahtuman maastosta. 

  Jos paikkakunnalla julkaistaan kau-
pungin internet-sivuilla tapahtuma-
kalenteri, kannattaa kuntorastitiedot 
toimittaa myös sinne.

 Esimerkkejä erillisistä kuntorasti-
sivuista löytyy mm. Orimattilan il-
tarasteilta (www.orimattilaniltarastit.
fi) ja Tampereen Iltarasteilta (www.
iltarastit.com).

Paikalliset lehdet:

  Paikallislehti voi tukea kuntorasteja 
julkaisemalla sivuillaan tapahtuman 
ilmoituksen.

Kuntosuunnistusta tulee markkinoida kaikille avoimena harrasteliikuntatapahtumana. 
Mainonnan tulisi tavoittaa monipuolisesti myös suunnistusseuroihin kuulumattomat hen-
kilöt, perheet ja nuoret. Kotitalouksien lisäksi hyviä markkinointikohteita ovat työpaikat, sillä 
monet työnantajat tukevat työntekijöidensä liikuntaharrastuksia maksamalla osanottomaksuja 
ja jakamalla liikuntaseteleitä.

  Ilmoitukset tapahtumista kannattaa 
laittaa myös lehtien seuratoiminta-
palstoille.

  Erilliset jutut kuntorasteista saavat 
huomiota. Erityisen tärkeää on saada 
lehtiin juttu kauden alkamisesta.

  Paikallislehdissä kannattaa julkaista 
tulokset ja niiden yhteydessä tieto 
seuraavasta tapahtumasta.

Kausiohjelmat ja kausiesitteet: 

  Kuntorasteista kannattaa painaa tai 
monistaa kausiohjelmia, joita on ja-
ossa ainakin kuntorastitapahtumissa.

  Kuntorastitapahtumista tehdään myös 
kausiesitteitä, jotka voidaan jakaa joka 
kotiin. Esitteiden on todettu madalta-
van osallistumiskynnystä.

  Kausiesitteitä ja -ohjelmia kannattaa 
jakaa myös työpaikoille ja kouluihin.

Suusta suuhun -menetelmä:

  Järjestäjien ja seuran aktiivisten 
suunnistajien kannattaa mainostaa ja 
kehua tapahtumaa aina sopivan tilai-
suuden tullessa.

 Keväällä 2008 kuntosuunnistajille 
tehdyn kyselyn perusteella yleisin 
tapa aloittaa kuntosuunnistusharras-
tus oli ystävän suositus tai pyyntö 
lähteä mukaan.

Hyväksi koettuja markkinointikeinoja ja esimerkkejä:



� JÄRJESTÄ KUNTOSUUNNISTUS

Kuntosuunnistuksen ympäristöohje
Alueen kuntosuunnistusvastaava:

  Koordinoi erityisesti suurimpien kaupun-
kien lähialueilla järjestettävien tapahtu-
mien määrää kulutuksen tasaamiseksi.

Seuran kuntosuunnistusvastaava:

  Ottaa kilpailumaaston ja -keskuksen 
valinnassa huomioon tapahtuman ajan-
kohdan, osanottajamäärät sekä maaston 
erityispiirteet.

  Välttää erityisesti kevätaikaan järjestä-
mästä tapahtumaa maastossa, jossa on 
runsaasti hirvieläimiä tai pesiviä lintuja.   

  Välttää suurten tapahtumien järjestämistä 
maastoissa, jotka ovat kulumiselle herkkiä 
(esim. jäkäläkankaat ja lehtoalueet).

  Valvoo, että tätä ohjetta käytetään ja 
noudatetaan.

Kuntosuunnistustapahtuman  
järjestelyistä vastaava:

  Huolehtii, että luvat ovat kunnossa ja 
ympäristönäkökohdat otetaan huomioon 
tapahtumapaikan toteutuksessa ja järjes-
telyjen yleissuunnittelussa. 

  Suorittaa ympäristöasioiden vastuunja-
on ja valvonnan.

Ratamestari:
  Laatii ratasuunnitelmat ja valitsee rasti-

pisteet niin ettei tapahtumasta aiheudu 
vahinkoa tai haittaa eläimille, kasvillisuu-
delle tai maanomistajan omaisuudelle.

  Merkitsee rasteihin voimassaolopäiväyk-
sen ja pian sen umpeuduttua hakee sekä 
rastit että niiden kiinnitysmateriaalit 
pois maastosta. 

  Selvittää alueen liikkumisrajoitukset 
(luonnonsuojelualueet ja puolustusvoi-
mien alueet).

Lisätietoa ympäristöasioista löytyy  
SSL:n internetsivuilta mm. Kilpailu-
toiminta- ja Materiaalisalkku-osioiden 
alta. 

Materiaalisalkusta löytyy myös 
Suunnistuskilpailun ympäristöohje.

  Selvittää maaston arat alueet ja välttää 
näitä ratasuunnittelussa (tietolähteet: 
maanomistajat, metsästäjät, alue, seuran 
teemakartat, ympäristökeskus, luonto-
harrastajat).

  Suosii rastiväleillä kulutusta kestäviä 
maastotyyppejä.

  Välttää rastiväleillä jäkälää ja sammalta 
kasvavia kallioita, jäkäläkankaita, lehto-
ja ja lehtoniittyjä, kosteikkoja ja märkiä 
soita sekä jyrkkiä rinteitä.

  Laatii radat niin, että suunnistajat ei-
vät joudu taimikoille, pelloille, pihoihin, 
puutarhoihin, lintujen pesäalueille eikä 
liikkumiselta rajoitetuille alueille. Jos täl-
laisesta on vaaraa, alueet merkitään kiel-
letyiksi maastoon ja karttaan. Kaikki ha-
vaitut lintujen pesät merkitään (halkaisija 
10–20 metriä) ainakin maastossa.

  Tiedottaa tehokkaasti rajoituksista 
muistaen, että uudet harrastajat eivät 
välttämättä tunne maastossa liikkumi-
sen pelisääntöjä.

  Selvittää etukäteen samassa maastossa 
aiemmin pidettyjen tapahtumien radat ja 
rastit ja välttää maaston kulumisen estä-
miseksi samoja rastipaikkoja ja rastivälejä.

  Käyttää eri radoilla osin eri rasteja maas-
ton kulumisen välttämiseksi ja suunnis-
tajien ohjaamiseksi eri reiteille (herkillä 
alueilla jo 50 kävijää on paljon).
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Luvat

Maaston ja tapahtumapaikan luvat

Kuntosuunnistustapahtuman järjestämi-
seksi tarvitaan maanomistajien suostumus 
alueen käyttöön. Lupa kuntosuunnistusta-
pahtumien järjestämiseen kannattaa kysyä 
esimerkiksi alueella järjestettävän kilpailun 
lupien kysymisen yhteydessä tai ennen alu-
een kartoitusta. 

Lupa kannattaa pyytää pi-
demmäksi ajaksi, jotta jokaisen 
ratamestarin ei tarvitse kysellä 
erikseen lupia. 

Maastonkäytön rajoituksista 
ja luvista seuran kartoittamilla 
alueilla tietää parhaiten seuran 
karttavastaava.

Kuntosuunnistusten pysä-
köintipaikan ja järjestämispai-
kan käyttöön tarvitaan myös 
lupa. Tarvittaessa seuran tulee 
ottaa yhteyttä myös paikallisiin 
ympäristöviranomaisiin ja luon-
nonsuojelujärjestöihin sekä met-
sästysoikeuden haltijoihin.

Ilmoitus yleisötilaisuudesta

Kuntosuunnistustapahtuma on 
yleisötilaisuus. Poliisiviranomai-
nen saattaa edellyttää myös kun-
tosuunnistuksista maksullisen 
yleisötilaisuusilmoituksen tekoa. 

Yleisötilaisuuden ilmoitusme-
nettely kannattaa selvittää kau-
sisuunnittelun yhteydessä pai-
kalliselta poliisiviranomaiselta. 
Ohjeiden mukaisesti ilmoitus on 
tehtävä kirjallisena järjestämis-
paikan poliisille vähintään viisi 

vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. 
Poikkeuksen muodostavat yleisötilaisuu-

det, jotka osanottajien vähäisen määrän, 
tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan 
vuoksi, eivät edellytetä erityisiä liikennejär-
jestelyjä tai toimia järjestyksen ja turvalli-
suuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ym-
päristölle aiheutuvan haitan estämiseksi. 



�0 JÄRJESTÄ KUNTOSUUNNISTUS

KUNTOSUUNNISTUS- 
TAPAHTUMAN TOTEUTUS

Yleisjärjestelyt ja henkilöstö
myös paikasta. 

Hyvin organisoituna 100–200 osanotta-
jan tapahtuma pystytään järjestämään su-
juvasti 3–6 henkilön voimin. 

Maastoon lähtevien suunnistajien tiedot 
tulee aina kirjata ylös ja varmistaa lopuksi, 
että kaikki tulivat maaliin. 

Alle 150 henkilön kuntosuunnistusta-
pahtumissa voidaan suunnistajat ohjata 
lähtöön  maalin kautta ja heidät voidaan 
kirjata siellä tulospalvelun tietokoneella 
maastoon lähteviksi. 

Lähtöpaikka voi olla samalla alueella 
kuin maali tai etäämpänä. Menettely toimii 

Kuntosuunnistustapahtuman 
järjestämispaikalla tarvitaan tilaa:

 lähdölle ja maalille,

 kartanmyynnille,

 pysäköinnille,

 oheispalveluille esimerkiksi suun-
nistustarvikkeiden myynti, kahvio, 
lastenrata jne.

Kuntosuunnistuksen järjestelyissä tarvit-
tava henkilöstömäärä riippuu tapahtuman 
osanottajamäärästä, järjestelytavasta ja 
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Henkilöstön työnjako voi olla  
esimerkiksi seuraava:

  tapahtuman vastuuhenkilö  
(voi olla myös ratamestari),

  ratamestari,

  kartanmyyjä,

  lähtö,

  maali, tulospalvelu ja 

  liikenteenohjaus.

Lisätietoja henkilöstön tehtävistä löy-
tyy kohdasta henkilöstön tehtävät. 

Tilanteesta riippuen tehtävää voi 
hoitaa useampikin henkilö. 

Ajo-opasteet

Pysäköinti

Kartat,
Oheispalvelut

Esimerkki kuntosuunnistustapahtuman järjestelyistä:

hyvin ainakin E-ResultsLite-ohjelmistoa 
käytettäessä.

On suositeltavaa, että lähdössä on toi-
mitsija, joka pystyy tarvittaessa ohjaamaan 
maastoon lähteviä suunnistajia. 
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Henkilöstön tehtävät
Tapahtuman vastuuhenkilö (voi olla 
myös ratamestari tai toimia muussa 
tehtävässä):

 Hankkii tapahtuman järjestämisessä tar-
vittavan henkilöstön ja perehdyttää hei-
dät tehtävään.

 Varmistaa tapahtuman järjestämispaikan 
käytettävyyden ja luvat, suunnittelee eri 
toimipisteiden sijoittelun alueelle.

  Tarkistaa tapahtumassa käytettävän ma-
teriaalin riittävyyden ja kunnon.

  Varmistaa, että tapahtuman turvallisuus- 
ja pelastussuunnitelma on kunnossa, ja 
perehdyttää tapahtuman järjestäjät sii-
hen.

  Johtaa toimintaa kuntosuunnistustapah-
tuman aikana.

 Vastaa materiaalin palauttamisesta tai 
toimittamisesta seuraavalle järjestäjälle.

 Vastaa tapahtumapaikan siistimisestä 
kuntosuunnistuksen päätyttyä.

  Vastaa tapahtuman palautelomakkeen 
täyttämisestä ja toimittaa tiedot kunto-
suunnistustiimille.

Ratamestari:

 Varmistaa, että alueen maanomistajilta 
on lupa järjestää alueella kuntosuunnis-
tustapahtuma.

  Sopii tarvittaessa karttaan tehtävistä 
päivityksistä seuran karttavastaavan 
kanssa.

  Laatii ratasuunnitelmat ja valitsee rasti-
pisteet.

 Vastaa rastien viemisestä maastoon ja 
niiden poistamisesta tapahtuman jäl-
keen.

 Vastaa tarvittavien viitoitusten (mm. 
maali, kielletty alue) tekemisestä.
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 Vastaa karttojen, ratojen ja rastinmäärit-
teiden tulostamisesta.

 Huomioi ympäristöasiat ratamestaritoi-
minnassa.

Kartanmyynti:

  Järjestää kartanmyyntipisteen valmiiksi 
sovitun aikataulun mukaisesti. 

 Myy suunnistajille karttoja ja muita so-
vittuja tuotteita. 

 Lainaa Emit-kortteja ja perii niistä mak-
sun. 

  Purkaa kartanmyyntipaikan ja palauttaa 
materiaalin kartanmyynnin päätyttyä.

 Laskee tapahtuman päätyttyä kassan ja 
hoitaa sen tilityksen sovitulla tavalla.

Lähtö:

  Järjestää lähtöpaikan valmiiksi sovitun 
aikataulun mukaisesti.

  Kirjaa ylös maastoon lähteneet suunnis-
tajat.

 Lainaa tarvittaessa Emit-kortteja.

  Huolehtii, että jokainen nollaa Emit-kor-
tin lähtiessään maastoon.

 Opastaa tarvittaessa maastoon lähteviä 
suunnistajia.

 Purkaa lähtöpaikan ja palauttaa materi-
aalin.

  Toimittaa maalin henkilöstölle tiedot 
maastoon lähteneistä suunnistajista.

Maali ja tulospalvelu:

  Järjestää maalin valmiiksi sovitun aika-
taulun mukaisesti.

  Ottaa suunnistajat vastaan maalissa ja 
purkaa Emit-kortien tiedot MTR:n kaut-
ta tietokoneelle.

  Tulostaa suunnistajille tulosliuskat kir-

joittimella.

  Huolehtii, että käytettävissä on ajanot-
toon varajärjestelmä, jos esimerkiksi tie-
tokone ei toimi.

  Vertaa lähteneiden suunnistajien luku-
määrää maaliin tulleiden määrään.

  Purkaa maalin ja palauttaa materiaalin.

  Hoitaa tulokset internetsivuille ja lehdis-
tölle. 

  Taltioi tulokset sovitulla tavalla.

Liikenteenohjaus:

  Ohjaa ajoneuvot pysäköintialueella peril-
le saakka.

 Ohjaa ajoneuvot pois pysäköintialueelta.

 Neuvoo tarvittaessa kuntosuunnistuk-
seen tulevia kartanmyyntipaikalle ja 
muille kohteille.

  Vastaa pysäköintialueen yleisen turvalli-
suuden valvonnasta.

  Kerää tarvittaessa pysäköintimaksun. 
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Järjestelyissä tarvittava materiaali
Kuntosuunnistustapahtuman järjestelyissä tarvittava materiaali kulkee helpoiten tähän 
käyttöön tarkoitetussa perävaunussa. Vaunu on helppo luovuttaa seuraavalle järjestäjälle ja 
kuomullinen vaunu on myös hyvä suoja materiaalille. 

Esimerkki kuntosuunnistuksen järjestämisessä tarvittavasta materiaalista:

Ratamestari:
 rastilippuja,

 Emit-leimasimet,

 merkitsemisnauhaa. 

Kartanmyynti:
  vaihtokassa, rahalipas,

  sääsuoja, seurateltta tai kevyt katos,

  pöytä ja tuolit,

  Emit-kilpailukortit,

  kartat, rastinmääritteet, mallikartat.

Lähtö:
  opasteet ja viitoitusmateriaali,

  lähtöleimasimet (mielellään kaksi),

  lähtövaate,

  sääsuoja, esimerkiksi seurateltta tai  
kevyt katos

  pöytä ja tuolit,

  muistiinpanovälineet.

Maali:
  sääsuojat, seurateltta tai kevyt katos,

  pöytä ja tuolit,

  maalileimasin,

  tulospalvelun tietokone ja lukijaleimasin, 

  MTR ja kirjoitin latauslaitteineen, pape-
ria kirjoittimeen, laturi,

  tarvittavat sähkökaapelit,

  invertteri tietokoneen virran ottamiseen 
auton akusta,

  maalivaate.

Pysäköinti:
  opasteet tapahtumapaikalle,

  turvaliivit ja opastuskyltit.

Muu yhteinen materiaali:

  sponsorien mainoskyltit,

  työkaluja: rautakanki, lapio, vasara, 
nauloja jne.,

  ensiapulaukku,

  ensisammutin, esimerkiksi 12 kilon jau-
hesammutin, 

  valmiit taulut (hinnat, ohjeet, opasteet 
lähtöön yms.),

  kyniä, nitojia ja niittejä, sakset, narua, 
tusseja, puukko jne.,

  kartansuojusmuoveja,

  järjestelyohjeet, pelastussuunnitelma ja 
palautelomakkeet, 

  perävaunun lukko ja rekisteriote.

Suunnistustapahtumien erilaisia 
opaskylttejä voi tilata Brand Factory 
Finland Oy:stä. Lisätietoa SSL:n si-
vuilta www.ssl.fi > materiaalisalkku
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Opastus kuntosuunnistuspaikalle

Tässä lyhyt ohje osoitetiedon määrittä-
miseksi Kansalaisen Karttapaikan avulla.

1 Avaa kyseinen nettisivu osoitteesta 
http://kansalaisen.karttapaikka.fi.

2 Suurennaa kartta niin suureksi, että näet 
selvästi kohdan, jonka osoitetiedon ha-
luat määrittää. Suurentaminen tapahtuu 
kartan oikealla puolella olevan palkin 
avulla.

3 Valitse kartan oikealla puolelta olevasta 
työkalupalkista ”Lähin osoite” -työkalu

4 Klikkaa kartalta kohtaa, jonka osoitetie-
don haluat määrittää. Osoitetieto tulee 
nyt näkyviin kartalle katuosoitteena. 

6 Mikäli et tiedä, minkä kunnan alueella 
etsimäsi paikka on, saat sen selville kir-
joittamalla katuosoitteen osoite-haku-
kenttään. Jätä kunta-kenttä tyhjäksi ja 
painaa hae-nappia. 

 Mikäli sama osoite löytyy useammasta 
kunnasta, valitse listasta se, joka on mie-
lestäsi oikea ja paina Näytä valitut kar-
talla -painiketta. 

 Nyt valitsemasi paikka tulee näkyviin kar-
talle ja jos se on haluamasi paikka, näet 
kunnan kartan vierestä valintasi kohdalta.

Hyvä opastus kuntosuunnistuksen tapahtumapaikalle parantaa liikenneturvallisuutta. 
Kuntosuunnistuskalentereissa ja lehti-ilmoituksissa on yleensä tarkoituksenmukaisinta 
kertoa tapahtumapaikalle johtavan opastuksen alkupiste. Oikeat osoitetiedot helpottavat 
navigaattoreiden käyttöä ja matkareitin suunnittelua Internetin reittipalvelujen avulla. 

Osoitetieto tulee olla muodossa lähiosoite, kunta. Esimerkki: Radiokatu 20, Helsinki. 
Käyttökelpoinen opastuksen alkupiste on myös kahden tien risteys, esimerkiksi Teiden 54 
ja 290 risteys. 

Oikean osoitetiedon määrittämiseen löytyy apua internetistä. Yksi hyvä palvelu on 
Maanmittauslaitoksen Kansalaisen Karttapaikka, http://kansalaisen.karttapaikka.fi, jonka 
kautta voi määrittää oikean osoitetiedon ja paikan koordinaatit. 

Koordinaatit saa myös SSL:n Kuntosuunnistuskalenterista.

Opasteiden tulee olla yksinkertaisia ja 
selkeitä. Ne eivät saa peittää liikenne-
merkkejä tai näkyvyyttä risteyksissä. 

Yleisiä periaatteita 
opasteiden asettelussa:

 Opasteissa tulisi olla valkoinen 
pohja, jossa musta teksti.

 Tunnuksena esimerkiksi rastilippu.

 Ei mainoksia tai muita merkintöjä.

 Opasteet asetetaan paikoilleen vain 
tapahtuman kannalta välttämättö-
mäksi ajaksi.

 Merkkejä ei saa kiinnittää liikenne-
merkkeihin eikä siltoihin.

 Merkin alareunan korkeuden pitäisi 
olla maanpinnasta vähintään metrin.

 Kääntymissuuntaa osoittavat mer-
kit tulee asettaa 100–200 metriä 
ennen risteystä.

 Taajaman läpi opastusta tulee 
välttää.

 Tarvittaessa opastuksesta tulee 
keskustella tiemestarin tai tiepiirin 
kanssa, ja liikenteen ohjauksesta 
poliisiviranomaisen kanssa.
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Pysäköinti
Kuntorastien pysäköintipaikaksi sovel-
tuu parhaiten yhtenäinen, riittävän kova-
pohjainen alue, johon ajoneuvot on helppo 
ohjata pienilläkin henkilöstöresursseilla. 
Mikäli mahdollista, pysäköintialueen tulisi 
olla tapahtumapaikan välittömässä yhtey-
dessä. 

Tienvarsipysäköinti on turvallisuuden 
kannalta aina huonompi vaihtoehto kuin 
erillinen pysäköintialue, ja isommissa tapah-
tumissa matka autolta tapahtumapaikalle 
saattaa muodostus melko pitkäksi. Lisäksi 
tienvarsipysäköinti aiheuttaa helposti hait-
taa muulle liikenteelle. 

Pysäköintialueen koon määrittämisessä 
kannattaa huomioida seuraavat ohjeet:

 Henkilöautoja mahtuu tasaiselle, yhte-
näiselle alueelle noin 300 henkilöautoa 
hehtaarille (100 m x 100 m),

 yhden henkilöauton pysäköintitilatarve 
on noin 30–35 m², mikä sisältää myös 
alueelle jätettävien ajoreittien alueet.

Tienvarsipysäköinnin tilantarvetta määri-
tettäessä on huomioitava, että

 yhden henkilöauton tarvitsema tienvar-
sipituus on noin 7–10 metriä,

  pysäköidyn ajoneuvon etäisyys risteyk-
sestä tulee olla vähintään 5 metriä,

  pysäköidystä ajoneuvosta suojatien etu-
reunaan tulee olla vähintään 5 metriä,

  etuajo-oikeutetulla tiellä (yleensä valtatie 
tai kantatie, etuajo-oikeus osoitettu lii-
kennemerkillä) pysäköinti tulee tapahtua 
kokonaan tien reunaviivan ulkopuolelle,

  näkyvyyden, esimerkiksi kaarteen jäl-
keen, tulee olla pysäköityyn autoon näh-
den liikenneturvallisuuden kannalta riit-
tävä. Etäisyys riippuu mm. tieosuuden 
nopeusrajoituksesta.

Ajoneuvojen sijoittelu pysäköintialueelle 
kannattaa suunnitella ennakkoon ja tarpeen 
mukaan merkitä etukäteen pysäköintiin ja 
ajoreiteiksi varatut alueet.
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Liikenteen ohjaukseen kuntorasteilla tar-
vitaan pienissä tapahtumissa vähintään yksi 
henkilö. Isompien tapahtumien henkilös-
tötarve riippuu ajoneuvomäärästä ja pysä-
köintialueesta. 

Liikenteenohjaajien varustukseen kuuluu: 
  turvaliivi,

  tarvittavat opastekyltit,

  kyltti, joka helpottaa liikenteenohjaamista,

  isoissa tapahtumissa myös radiopuheli-
mista voi olla hyötyä etenkin, jos pysä-
köintialue on sokkeloinen,

  ensisammutin tai ainakin tieto, missä 
kuntorastikalustoon kuuluvaa sammu-
tinta säilytetään.  

Kuntorastien pysäköinnistä ei yleensä 
oteta maksua. Mikäli alueen omistaja perii 
korvausta pysäköintialueen käytöstä, voi 
pysäköintimaksun kerätä autolla tulevilta. 

Liikenteenohjaajien tehtäviin 
kuuluu:

  ajoneuvojen ohjaaminen pysäköinti-
paikalla perille saakka,

  ajoneuvojen ohjaaminen pois pysä-
köintialueelta,

  tarvittaessa kuntosuunnistukseen 
tulevien neuvominen kartanmyynti-
paikalle ja muille kohteille,

  pysäköintialueen yleisen turvallisuu-
den valvominen ja

  tarvittaessa pysäköintimaksun ke-
rääminen. 

Liikenteen ohjaus

Tällöin on hyvä mainita asiasta jo ennak-
koon tapahtuman mainoksissa. 

Liikenteenohjaajilla ei tarvitse olla jär-
jestysmieskorttia, ellei poliisiviranomainen 
sellaista erikseen vaadi. 

Jos kuntorastien tapahtumapaikalle pää-
see yleisillä kulkuneuvoilla, kannattaa tieto 
tästä laittaa tapahtuman tiedotteisiin.
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Kartat
Kuntosuunnistustapahtumat kannattaa 
järjestää hyvillä ja ajantasaisilla kartoilla. 

Kartan mittakaavaksi suositellaan 1:10 
000. Sprinttikartoissa käytetään 1:4000 ja 
1:5000 mittakaavoja. Joissakin tapauksissa 
voidaan käyttää muitakin karttoja.  

Uudet ja päivitetyt kartat houkuttelevat 
tapahtumiin lisää kävijöitä. Yli kolme vuot-
ta vanhoihin karttoihin on yleensä tullut 
runsaasti muutoksia, varsinkin kasvillisuus-
kuvauksiin. Kuntosuunnistuksissa käytet-
täviin karttoihin tulisi päivittää muutokset 
erityisesti, jos käytetään tulostekarttoja. 

Mikäli karttaa ei voida päivittää, tulee 
isoimmat muutokset lisätä mallikarttoihin, 

joista suunnistajat voivat kopioida ne omiin 
karttoihinsa. Jos isommasta kartasta teh-
dään tulostamalla otteita, tulisi kartan käyt-
töoikeus- ja tunnistetietojen näkyä myös 
näissä tulosteissa. 

Monissa seuroissa seurakartoittajat voi-
vat tarvittaessa tehdä nopeastikin pienem-
piä päivityksiä kuntosuunnistustapahtumis-
sa käytettäviin karttoihin. 

Kuntorastien markkinoinnissa voidaan 
myös kuvata muutamalla sanalla tapahtu-
man karttaa ja maastoa. 

Oheisena esimerkki Orimattilan iltaras-
tien internetsivuilta:

Etenkin aloittelevien kuntosuunnista-
jien kannalta oleellisia kohteita ovat: 

 tiet ja polut,

 hakkuualueet,

 selkeät kuviorajat,

 pellot,

 ojat ja

 uudet rakennukset. 

Käkelä (tapahtuma 3) 
Artjärventien halkaisema lähimaasto, jossa 
myös taidollista haastavuutta. 
Uusimpien hakkuiden vuoksi yhtenäi-
set metsäalueet eivät ole suuria, mutta 
hakkaamattomat osat ovat varsin hy-
väkulkuisia. Muutamat hakkuuaukot kan-
nattaa suosiolla väistää varsinkin loppuke-
sästä.  
Päivitys: 5/2007. Ominaispiirteet: Suun-
nistuksellinen lähimaasto. 
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Noin kaksi kolmasosaa kuntosuunnis-
tusten järjestäjistä käyttää tulostekarttoja, 
joille on painettu radat valmiiksi tai ainakin 
kaikki käytössä olevat rastit. Usein myös 
rastinmääritteet painetaan kartalle. 

Tulostekarttojen käyttö kuntorasteilla 
on hyvin suositeltavaa, koska se parantaa 
tapahtuman laatua ja tekniikka mahdollis-
taa karttojen ja ratojen tulostamisen, jopa 
tapahtumapaikalla. 

Ohjeita tulostekarttojen teosta löytyy 
internetistä www.ssl.fi > kartta > ohjeita seu-
roille > tulostekartat.

Tulostekarttojen tekoon seurat käyt-
tävät ainakin seuraavia vaihtoehtoja:

 Painotalo tai vastaava ammattilai-
nen, jonka kanssa on tehty sopi-
mus karttojen tulostamisesta.

 Seurojen omia tulostimia tai lea-
sing-tulostimia.

Radat
Ratamestari:

  varmistaa, että alueen maanomistajilta 
on lupa järjestää alueella kuntosuunnis-
tustapahtuma,

  sopii tarvittaessa karttaan tehtävistä päi-
vityksistä seuran karttavastaavan kanssa,

  laatii ratasuunnitelmat ja valitsee rasti-
pisteet,

  vastaa rastien viemisestä maastoon ja 
niiden poistamisen tapahtuman jälkeen,

  vastaa tarvittavien viitoitusten (mm. 
maali, kielletty alue) tekemisestä,

  vastaa karttojen, ratojen ja rastinmäärit-
teiden tulostamisesta,

  huomioi ympäristöasiat ratamestaritoi-
minnassa.

Ohjeita kuntorastien ratasuunnitteluun löy-
tyy SSL:n internetsivuilta www.ssl.fi: 

 Ratamestarikoulutus (Koulutus > ratames-
tarikoulutus)

 Seuraratamestarikurssi (Koulutus > kunto-
suunnistuskoulutus > seuraratamestarikurssi)

 Ohje ratojen suunnittelusta OCAD:lla  
(kartta > ohjeita seuroille)

Ohje Condes 8:n käytöstä löytyy Olfellow-
sin internet-sivuilta www.olfellows.net. 

Ratasuunnittelu tehdään tavanomaisim-
min joko OCAD- tai Condes-ohjelmistoil-
la. Tulostettaessa karttoja kopiolaitoksessa 
kannattaa kukin rata tallentaa tulostamisen 
helpottamiseksi omaksi EPS-tiedostoksi, 
jollei tulostamista tehdä Condesilla. 

Kuntorastitapahtuman ratojen tulostuk-
sessa sopivat asetukset 1:10 000 mittakaa-
vaiselle kartalle ovat:

  rastiympyrän halkaisija 8–9 mm (Conde-
sissa säde 4–4,5 mm),

  rastinumeron korkeus noin 5–6 mm 
(Condesilla esimerkiksi Arial, normaali, 
pistekoko 20–22),

  jos kartalle tulostetaan rastinumeron jäl-
keen rastitunnus (rastikoodi), voi tässä 
käyttää asetuksena Arial Narrow, Nor-
maali, pistekoko 12–14, 

  viivan leveys 5–6 mm (vahvuus kannat-
taa säätää koetulostuksen perusteella so-
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pivaksi, esimerkiksi RR- ja TR-radoilla 
leveys voi olla luettavuuden parantami-
seksi tätä vahvempikin),

  maaliympyrät, sisempi 6 mm, ulompi 8 
mm (Condes 3 mm ja 4 mm),

  lähtökolmion säde Condesissa 4 mm, kol-
mion sivu 8–9 mm,

  kielletyt ja vaaralliset alueet, aidatut alu-
eet ja tilapäiset rakennustyömaat sekä 
viitoitukset kannattaa myös piirtää ja 
painaa karttoihin (Condesissa on tätä 
varten omat työkalut),

  rastiympyröitä ja viivoja kannattaa kat-
koa mikäli ne peittävät kartanluvun kan-
nalta oleellisia kohteita,

  ratamerkinnät sekä kielletyt ja vaaralli-
set alueet painetaan karttaan läpikuulta-
valla violetilla värillä (PMS Purple),

  rastinmääritteet voi painaa karttaan tai 
tulostaa erillisenä. Määritteet on mah-
dollista tulostaa Condesilla symboleilla 
tai tekstimuotoisina. Tekstimuotoiset 
määritteet kannattaa laittaa näkyville 
ainakin mallikarttojen yhteyteen, koska 
aloittelevat kuntosuunnistajat eivät vält-

tämättä osaa lukea symboleja,

  rastinmääritteiden fontit ja ruutukoot 
voidaan säätää tulostusasetuksista. Koko 
kannattaa säätää sellaiseksi, että irralli-
set määritteet mahtuvat tavanomaisiin 
rastinmääritekoteloihin, mutta määrit-
teet ovat kuitenkin helppolukuiset juos-
tessakin. Suositeltava rastinmääritteiden 
ruutukoko on 6 mm.

Eripituisten ja -tasoisten ratojen ohessa 
tai tilalla kannattaa tarjota silloin tällöin 
muitakin vaihtoehtoja. Esimerkiksi lyhyet 
sprinttiradat taajamien tuntumassa saatta-
vat tuoda mukaan uusia lajin kokeilijoita. 
Perhoslenkeillä taas voidaan tehostaa pie-
nen maastoalueen käyttöä.  

Usein toteutettuja suunnistusmuotoja kun-
torastikaudella ovat: 

  RR- ja TR-radat, 

  yösuunnistus, 

  sprinttisuunnistus, 

  yhteislähtö, 

  pyöräsuunnistus,

  firmaliiga tai vastaava yrityksille suun-
nattu tapahtuma,

  erikoispitkät matkat ja

  hiihtosuunnistus.

Harvemmin toteutettuja suunnistusmuoto-
ja ovat mm. perhoslenkit, viesti, tarkkuus-
suunnistus, vapaavalintainen rastienhaku, 
partiosuunnistus ja viikkorastit kiintoraste-
ja käyttäen. 

Tarkkuussuunnistuksen ohjeet löytyvät 
SSL:n verkkosivuilta kohdasta Materiaa-
lisalkku, Suomen tarkkuussuunnistusohje 
2006. Tulevaisuudessa käytössä on myös 
SSL:n laatima ohje tarkkuussuunnistushar-
joitusten toteuttamisesta kuntorastitapah-
tumien yhteydessä.



��SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO

Lähtö ja maali

Kuntorastitapahtuman lähtö ja maali 
voivat sijaita erillään tai samassa paikassa. 
Isommissa, yli 150 kuntosuunnistajan ta-
pahtumissa on ruuhkautumisen välttämisek-
si tarkoituksenmukaista, että maali ja lähtö 
ovat eri paikoissa. 

Maastoon lähtevien suunnistajien kir-
jaaminen voidaan toteuttaa pienissä tapah-
tumissa tulospalvelun koneella, ainakin 
käytettäessä E-Results Lite ohjelmistoa. 
Tällöin suunnistajat ohjataan lähtöön maa-
lin kautta. 

Kaikissa eri järjestelyvaihtoehdoissa on 
tarkoituksenmukaista, että lähtöpaikalla on 
toimitsija, joka pystyy tarvittaessa neuvo-
maan maastoon lähteviä suunnistajia.

Lähtövastaava: 
 järjestää lähtöpaikan valmiiksi sovitun 

aikataulun mukaisesti,

  tekee tarvittaessa viitoituksen tapahtu-
mapaikalta lähtöpaikalle,

  kirjaa ylös maastoon lähteneet suunnista-
jat,

  huolehtii, että jokainen nollaa Emit-kor-
tin lähtiessään maastoon,

  opastaa tarvittaessa maaston lähteviä 
suunnistajia,

  purkaa lähtöpaikan ja palauttaa materi-
aalin,

  toimittaa maalin henkilöstölle tiedot 
maastoon lähteneistä suunnistajista,

Maali- ja tulospalveluvastaava:
  järjestää maalin valmiiksi sovitun aika-

taulun mukaisesti,

  ottaa suunnistajat vastaan maalissa ja 
purkaa Emit-kortien tiedot MTR:n kaut-
ta tietokoneelle,

  tulostaa suunnistajille tulosliuskat kir-
joittimella,

  huolehtii, että käytettävissä on ajanoton 
varajärjestelmä, jos tietokone ei toimi,

  vertaa lähteneiden suunnistajien määrän 
maaliin tulleiden määrään,

  purkaa maalin ja palauttaa materiaalin,

  hoitaa tulokset internetsivuille ja leh-
distölle,

  taltioi tulokset sovitulla tavalla.

Esimerkit lähdössä ja maalissa tarvittavasta 
materiaalista löytyvät kohdasta Järjestelyissä 
tarvittava materiaali.
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E-Results Lite on ilmainen, helppo-
käyttöinen tulospalvelusovellus, joka 
on tarkoitettu lähinnä kuntorastien tu-
lospalvelun hoitamiseen. Ohjelmaa voi 
käyttää joko kannettavalla tietokoneel-
la paikanpäällä tai MTR:n avulla vasta 
tapahtuman jälkeen kotona. E-Results 
Litellä saa tulokset helposti ja nopeasti 
suoraan Internet- tai lehdistömuotoon. 
Lisätietoja: www.oriento.fi.

Pirilän tulospalveluohjelmat ovat 
maksullisia, mutta moni seura käyttää 
niitä kilpailujen tulospalvelussa ja tätä 
kautta ohjelma on käytettävissä myös 
seuran järjestämillä kuntorasteilla.  
Lisätietoja: www.pirila.sci.fi.

Tulospalvelu

Tulospalvelu voidaan toteuttaa monella eri 
tavalla. 

Alla muutamia yleisiä toimintatapoja:
 Lähes kaikissa kuntosuunnistustapahtu-

missa käytetään Emit-leimausjärjestel-
mää.

 Kuntorastien tapahtumapaikalla ei 
yleensä julkaista tuloksia, mutta suun-
nistaja saa maalissa oman lämpökirjoit-
timella tulostetun, väliajat ja loppuajan 
sisältävän tulosliuskan.

 Tulokset tallennetaan yleensä tulospal-
velun tietokoneelle ja ne julkaistaan vä-
liaikoineen seuran tai tapahtuman inter-
netsivuilla.

 Useimmiten tulokset julkaistaan myös 
paikallislehdissä. Lehdille menevistä tu-
loksista voidaan jättää sijoitusta osoit-
tava tieto pois ja tuloksissa julkaistaan 
vain kunkin radan osallistujien nimet ja 

ajat. Näin vähennetään kuntorastien kil-
pailullisuutta. 

 Monet seurat asettavat edellisen tapah-
tuman tulokset nähtäville kuntorasteilla.

Vuonna 2007 Emit-leimausjärjestelmää 
käyttävistä seuroista 77 prosenttia käyt-
ti lisäksi tulospalveluohjelmistoa, joka 
mahdollistaa myös rastiväliaikojen julkai-
sun. Muissa tapahtumissa tulos luetaan  
MTR:llä ja tulosliuska tulostetaan kirjoit-
timella. 

Kuntorasteilla yleisimmin käytetyt tulos-
palveluohjelmat vuonna 2007 olivat:

 E-Results Lite (n. 47 % tapahtumista)

 Pirilän tulospalveluohjelma (19 %)

 Vähemmän käytettyjä ohjelmia olivat 
Hsilta, Hsleimat ja Emit-Treeni. 
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Reittihärveli

Reittihärve-
li on Jarkko 
Ryypön tekemä 
ja ylläpitämä 
sovellus, joka 
voidaan ottaa 
käyttöön myös 
kuntorast i en 
analysoinnissa. 
Ohjelma on il-
mainen ja tällä 
hetkellä sitä 
käyttää yli sata 
seuraa yli 20 
maassa. 

Reittihärve-
lin voi asentaa 
pa lve l imel le , 
jossa on käy-
tössä järjestel-
män vaatimat 
ominaisuudet. Asentaminen vaatii jonkin 
verran tietoteknistä osaamista. Sovelluk-
sen käyttö puolestaan on yksinkertaista ja 
monet suunnistajat käyttävät Reittihärveliä 
hyvinkin aktiivisesti oman ja kilpakumppa-
neiden suoritusten analysointiin, jos se on 
kilpailun tai kuntorastien jälkeen käytettä-
vissä. 
Reittihärveliä voi käyttää monella eri tavalla, 
erilaisten ratasuunnitelmien ja väliaikatie-
tojen kanssa tai pelkästään väliaikatietojen 
kanssa ilman ratasuunnitelmia. Reittihärve-
liä voi käyttää myös pelkän kartan kanssa 
(pihtileimaus), jolloin reitin piirtäjä näppäi-

lee itse rannekellolla otetut väliajat.
Helpoin tapa perehtyä Reittihärveliin on 

asentaa se ensin omalle tietokoneelle ja har-
joitella käyttöä esimerkiksi vanhojen kun-
torastien tiedoilla ja tämän jälkeen laittaa 
Reittihärveli yleiseen käyttöön palvelimelle 
omien www-sivujen yhteyteen tai jollekin 
muulle palvelimelle. 

Ohjelman voi ladata osoitteesta:  
www.routegadget.net.

Esimerkki Reittihärvelin käytöstä kun-
torasteilla löytyy Kärkölän Kisa-Veikkojen 
sivuilta www.kkv.fi.
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Pelastussuunnitelma ja ensiapu
Kuntosuunnistustapahtumaa varten tulee 
laatia aina pelastussuunnitelma, joka voi-
daan tarvittaessa toimittaa paikkakunnan 
pelastusviranomaisella tai poliisille. 

Kaikki tapahtuman järjestäjät tulee pe-
rehdyttää suunnitelmaan ennen tapahtuman 
alkua. Pelastussuunnitelman osalta kunto-
suunnistustapahtuman järjestäjän kannattaa 
olla kuntorastikautta suunniteltaessa yhtey-
dessä paikkakunnan pelastusviranomaiseen 
ja varmistaa paikallinen menettelytapa.

Hyvä malli ja lisätietoa kuntosuunnis-
tustapahtuman pelastussuunnitelmasta löy-
tyy Suunnistava Uusimaan verkkosivuilta 
(www.suunnistavauusimaa.fi > suunnistus) ja 
oppaan lopusta.

Toinen malli pelastussuunnitelmasta löy-
tyy SSL:n verkkosivuilta (www.ssl.fi > kil-
pailutoiminta > kilpailun järjestäminen) 

Pelastussuunnitelma tulee päivittää jo-
kaiseen tapahtumaan vähintään tapahtuma-
paikan osoitteen ja koordinaattien osalta, 
jotta pelastuspalvelu pystytään tarvittaessa 
hälyttämään oikeaan paikkaan.

Ensiapua varten tulee tapahtumapaikalla 
olla vähintään hyvin varustettu ensiapu-
laukku ja kaikkien järjestäjien tulee tietää 
sen sijainti. 

Jos joku järjestäjistä on käynyt ensiapu-
koulutuksen tai toimii terveydenhuollon 
tehtävissä, tulee tämä olla kaikkien tapahtu-
man järjestäjien tiedossa. 

Ohje kuntosuunnistustapahtuman 
pelastus ja ensiapuvälineistöstä:

 kartta, josta löytyy kaikki  
käytettävät rastipisteet,

 matkapuhelin,

 jauhesammutin, 

 ämpäreitä alkusammutukseen,

 työvälineitä, kuten rautakanki, 
saha, kirves ja lapio,

 ensiapulaukku.

Hätäilmoitus tehdään  
aina numeroon 112. 

Ilmoita:

 mitä on tapahtunut,

 missä tapahtunut,

 lisätiedot tapahtumasta.

Sulje puhelin vasta, kun saat  
hätäkeskuksen päivystäjältä luvan. 
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Oheispalvelut

Kuntosuunnistustapahtumat ovat yleensä 
järjestelyiltään pelkistettyjä. Tapahtumien 
yhteydessä voi kuitenkin olla oheistoimin-
toja, jotka parantavat tapahtuman laatua ja 
tuovat myös lisää harrastajia. 

Esimerkkejä oheispalveluista:

 kahvio tai virvoitusjuomamyynti,

 peseytymis- tai uintimahdollisuus, 

 juomatarjoilu maalissa,

 muksula,

 Rastiralli, 

 kimppakyytimahdollisuus tapahtu-
mapaikalle,

 Suunnistustarvikkeiden myynti tai 
esittelypiste,

 huippusuunnistaja tavattavissa 
tapahtumapaikalla,

 asiantuntija antamassa kuntoiluoh-
jeita.

Osallistujien palkitseminen
Useimmissa kuntorastitapahtumissa pal-
kitaan osallistujia. Palkitseminen on yksi 
hyvä keino motivoida kuntosuunnistajia 
osallistumaan tapahtumiin. 

Noin 20 prosenttia järjestäjistä palkitsee 
osallistujia jokaisessa tapahtumassa. Pal-
kinnot olivat tyypillisimmin pieniä tavara-
palkintoja tai lahjakortteja. Joissakin tapah-
tumissa muistettiin kaikkia lapsia pienillä 
palkinnoilla.

Yli 40 prosenttia järjestäjistä palkitsee 
kuntosuunnistajia kauden jälkeen. Palkin-
not yleensä arvotaan, mutta aktiivisimpia 
kävijöitä palkitaan myös suorituskertojen 
määrän mukaan mitaleilla tai muilla pal-
kinnoilla. Esimerkiksi Helsingin Suunnis-
tajien Iltarasteilla yli 15 suoritusta kau-
dessa tehneet palkitaan esinepalkinnolla ja 
Keski-Uusimaa Rasteilla saman osallistu-

mismäärä tehneet saavat muistomitalin. 
Kuntosuunnistustapahtumien yhteydes-

sä järjestettävissä firmaliigoissa tai yritys-
suunnistuksissa palkitaan voittaneet jouk-
kueet kiertopalkinnolla.

Myös aktiivisia, pitkäaikaisia seuran kun-
torastien järjestäjiä tulee muistaa palkita.
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KUNTOSUUNNISTUKSET  
KILPAILUJEN YHTEYDESSÄ

Monien kansallisten kilpailujen yhtey-
dessä on mahdollista osallistua kuntosuun-
nistukseen ilman ennakkoilmoittautumis-
ta. Kilpailujen yhteydessä järjestettävistä 
kuntosuunnistustapahtumista ilmoitetaan 
kilpailukutsussa ja lisätietoja annetaan 
kilpailuohjeissa. Tapahtumasta kannattaa 
ilmoittaa myös paikallislehdissä ja muilla 
tavanomaisilla kuntosuunnistusten ilmoit-
telutavoilla. Näin tavoitetaan myös ne kun-
tosuunnistajat, jotka eivät seuraa kilpailujen 
ilmoittelua. 

Kilpailun yhteydessä kuntosuunnistajilla 

on käytössä samat palvelut kuin kilpailijoil-
lakin. Osallistumismaksu voi tästä johtuen 
olla hieman normaalia kuntosuunnistusta-
pahtumaa korkeampi.

Kuntosuunnistuksen alkamis- ja päätty-
misajan määrittää kilpailun johto. Tavan-
omaisissa kansallisissa kilpailuissa kun-
tosuunnistajia voidaan yleensä lähettää 
maastoon heti ensimmäisten kilpailijoiden 
lähtiessä. Karttojen maalissa poiskeräämi-
sen ja palauttamisen suhteen toimitaan ku-
ten kilpailussa.

Kilpailupaikalla kuntosuunnistajat ohja-
taan infoon ilmoittautumaan ja maksamaan 
osallistumisensa. Myös Emit-korttien vuok-
raus tapahtuu yleensä infossa. 

Kilpailukartan kuntosuunnistaja saa 
yleensä vasta lähtöpaikalla. Kuntosuunnis-
tusradat voidaan tehdä kilpailumaastoon ja 
rasteina voidaan käyttää kilpailun rastipis-
teitä. Ratatarjonnassa kannattaa huomioida 
sekä aloittelijat että kokeneet kilpasuunnis-
tajat.  

Kuntosuunnistajat voidaan ohjata samaan 
maaliin kuin kilpailijat, mutta heidän lähtö-
paikkansa kannattaa pitää erillään, johtuen 
erilaisesta lähtötavasta. Kuntosuunnistajat 
lähtevät maastoon nollattuaan Emit-kort-
tinsa. Maalissa kuntosuunnistajien kilpai-
lukortit luetaan ongelmien välttämiseksi eri 
tietojärjestelmään kuin kilpailijoiden kortit.

Kuntosuunnistajien tulokset rastiväliai-
koineen julkaistaan omassa kohdassa kilpai-
lun tulostaululla ja internet-sivuilla. Osal-
listujien kesken kannattaa arpoa muutama 
palkinto. 

Rastiviikoilla myös kuntosuunnistajille 
on jaettu muistomitalit. 
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ALOITTELEVIEN  
KUNTOSUUNNISTAJIEN KOULUTUS
Esimerkki aikuisten suunnistuskurssista 

Kurssi sopii järjestettäväksi yritysten hen-
kilökunnalle ja aikuisryhmille. Yhden ope-
tusjakson kesto on noin 1,5–2 tuntia.

Tavoitteena on suunnistuksen alkeiden 
oppiminen ja tutustuminen lajiin. Kurssin 
jälkeen aloittelija pystyy jatkamaan harras-
tusta ja kehittämään taitojaan itsenäisesti 
tai kaveriporukassa kuntorasteilla. 

1. jakso, 1,5–2 h

 Kurssin oppisisällön esittely ja seuraavien 
tilaisuuksien ajan ja paikan kertominen.

  Yhteisistä tavoitteista ja työskentelyta-
voista sopiminen.

  Suunnistuksen teoriaa: kartta, kartan vä-
rit ja yleisimmät karttamerkit. 

  Lyhyt harjoitusvaihe lähimaastossa, jon-
ka aikana havainnollistetaan karttaku-
vaa, värejä ja merkkejä.

2.  jakso, 1,5–2 h

  Ensimmäisen opetuskerran aiheiden ly-
hyt kertaus (kartan värit, merkit ja mit-
takaava).

  Karttaretki, matkalla rasteja, joiden koh-
dalla määritetään, missä ollaan.  

  Näkyvien kohteiden määrittämistä kar-
talta.

  Kartan suuntaus. 

3. jakso, 1,5–2 h

  Aiemmin opetettujen asioiden lyhyt ker-
taus.

  Opetusaiheena reitinvalinta.

  Harjoituksena hyvin helppo rata, jossa 
harjoitellaan reitinvalintaa.

  Oleellisimmat vaiheet: rastilta lähtö oi-
keaa uraa ja rastin lähestyminen mahdol-
lisimman varmasti.

4. jakso

  Harjoitellaan maastossa helpolla radalla 
reitinvalinnan tekoa ja kartanlukua rasti-
välillä.

  Rastit kulku-uralta sivussa, mutta niin 
lähellä, ettei kompassi ole välttämätön. 

5. jakso

  Suunnanotto ja suunnassa kulku.

  Voidaan toteuttaa viuhkaharjoituksena 
eli haetaan keskuspaikan ympäristöön 
50-200 metrin etäisyydelle sijoitettuja 
rasteja ottaen suunta kartalta ja edeten 
kompassisuunnalla.

  Kartta voi olla mukana ja sitä saa lukea.

  Lopuksi voidaan edetä ilman karttaa 
kompassisuunnalla ja matkaa mittaamal-
la rastille (matkan mittaus askelparilla 
opetettava).

  Rastien tulee olla selkeissä kohteissa ja 
hyvin näkyvissä . 

6. tapaaminen

  Osallistutaan kuntorasteille tai juostaan 
“testirata”.

  Kurssin päättäjäiset, mahdollisesti sau-
nominen.

  Sovitaan jatkosta.  
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Esimerkki koulutuksesta kuntorastien yhteydessä

Sanomalehti Keski-Uusimaan  
suunnistuskurssi, kevät 2008

Ensimmäinen ilta 

 Aloitus ja luento suunnistuksen alkeista 
(esimerkiksi Suunnistuskurssi.pps, joka 
on ladattavissa Suunnistusliiton Inter-
netsivuilta Materiaalisalkusta).

 Kartanlukuharjoitus ohjaajien opastuk-
sella 2-5 henkilön ryhmissä helpossa 
maastossa 1:5 000 tai 1: 10 000 mittakaa-
vaisella kartalla.

Toinen ilta

 Lyhyt kertausoppitunti ja uutena asiana 
suunnanottaminen kartalta.

 Kierretään helppo 2–3 kilometrin rata 
pienissä ryhmissä ohjaajan kanssa.

 Vähän kokeneemmat oppilaat voivat men-
nä radan yksin, mutta ohjaaja keskuste-

lee heidän kanssaan reitinvalinnoista ja 
antaa neuvoja ennen maastoon lähtöä 
sekä käy palautekeskustelun maalissa.

 Harjoitus toteutetaan kuntorastien yh-
teydessä, jolloin voidaan opetella kunto-
rastien menettelytavat.

Kurssilaisilla oli mahdollisuus osallistua 
väliviikolla ilmaiseksi kuntorasteille. Ei oh-
jausta.

Kolmas ilta

 Toteutetaan, kuten edellinen harjoitus.

Kurssilaisilla oli mahdollisuus osallistua 
väliviikolla ilmaiseksi kuntorasteille. Ei oh-
jausta.

Neljäs ilta

 Pyritään, että mahdollisimman moni 
suunnistaa itsenäisesti helpon radan, 
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mutta ohjaaja voi edelleen lähteä tarvit-
taessa mukaan.

 Maalissa kurssin vetäjä ja maajoukkue-
suunnistaja jakavat kurssilaisille diplomit.

 Kurssilaiset voivat jututtaa maajoukkue-
suunnistajaan ja heitä kannustetaan jat-
kamaan suunnistusharrastusta.

Tämän esimerkin mukainen suunnistus-
kurssi toteutettiin Keski-Uusimaa Rastien 
yhteydessä keväällä 2008. 

Tapahtuman pitkäaikainen tukija Sano-
malehti Keski-Uusimaa markkinoi kurssia 
kahdella isolla mainoksella tilaajilleen ja otti 
vastaan ilmoittautumiset tekstiviesteinä. 

Kurssin hinta oli 20 €. Kurssilaiset saivat 
ensimmäisellä kerralla kompassit. 

Kurssille ilmoittautui 35 oppilasta, ikäja-
kauma noin 13 - yli 60 vuotta, keski-ikä oli 
yli 40 vuotta. Kurssilaisista 23 oli naisia. 

Suurin osa kurssilaisista oli täysin aloit-
telijoita eli eivät olleet koskaan käyneet 
kuntorasteilla. 

Ohjattuihin tilaisuuksiin osallistui noin 
20–25 henkilöä/kerta. Ensimmäisellä ker-
ralla mukana olivat lähes kaikki ilmoittau-
tuneet. Osallistujat vaihtelivat hieman eri 
kerroilla, joten suurin osa ilmoittautuneista 
kävi koulutuksessa vähintään kaksi kertaa. 

Osallistujista alle puolet osallistui mah-
dollisuuteen käydä Keski-Uusimaa Rasteilla 
ilman ohjaajaa. Tämä kertoi selvästi sen, että 
ohjaajien paikalla olo koettiin tärkeäksi. 

Keskeisiä havaintoja kurssin järjestelyistä:

 Ohjaajia tulee olla riittävästi etenkin 
ensimmäisillä kerroilla, jotta maastoon 
päästään pienryhmissä. Sopiva ryhmäko-
ko on 2–5 henkilöä.

 Ratojen tulee olla hyvin helppoja ja hel-
possa maastossa, jotta kurssilaisille jää 

positiivinen kuva lajista ja he saavat on-
nistumisen elämyksiä.

 1:5 000 mittakaavainen kartta ensim-
mäisellä kerralla on iäkkäämmillekin 
helppolukuinen. Kun harjoituksen lo-
pussa otettiin käyttöön sama kartta 
mittakaavassa 1: 10 000, kartanluvun 
vaikeusaste kasvoi heti.

 Pääosa koulutuksesta on tarkoituksen-
mukaista järjestää kuntorastitapahtumi-
en yhteydessä, jolloin päästään ”aitoon 
tunnelmaan”.

 Teoriaopetusta kannattaa olla lyhyt jak-
so kahdella tai kolmella ensimmäisellä 
kerralla. Jokaisella kerralla tulee myös 
mennä maastoon kartan kanssa.

 Kaikki eivät pääse mukaan jokaisella 
kerralla erilaisten esteiden ja kiireiden 
vuoksi ja muutamalta saattaa into lopah-
taa kesken kurssin.

 Kurssilaiset olivat jokaisen ohjatun har-
joituskerran jälkeen tyytyväisiä tai hyvin 
tyytyväisiä ohjaajiensa toimintaan.

 Osa kurssilaisista edistyi muita nopeam-
min ja halusi jo toisesta kerrasta alkaen 
mennä yksin maastoon, korkeintaan ky-
selivät neuvoja lähtiessä ja maalissa.

 Osa kurssilaista halusi kaikilla kerroilla 
oppaan mukaansa.

 Maajoukkuesuunnistaja Jörgen 
Wickholm oli kurssin vetäjän kans-
sa jakamassa diplomeja viimeisenä 
kurssi-iltana. Moni halusi kuulla huip-
pusuunnistajan kuulumisia ja ajatuksia 
suunnistuksesta.

 Kurssin päätöstilaisuudessa reilu puolet 
osallistuneista arveli jatkavansa melko 
varmasti kuntorasteilla käyntiä.
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KIINTORASTIT
Kiintorastit on helppo tapa tarjota suun-
nistuksesta kiinnostuneille mahdollisuus 
lajin omatoimiseen kokeiluun. Joillekin 
kuntoilijalle saattaa olla aluksi helpompaa 
kokeilla suunnistusta kiintorasteja etsimäl-
lä kuin kuntorastitapahtumaan tulemalla. 
Kiintorasteja voidaan käyttää myös oma-
toimiseen suunnistusharjoitteluun ja koulut 
voivat hyödyntää niitä suunnistusopetuk-
sessa liikuntatunneilla. 

Kiintorastiverkosto kannattaa rakentaa 
mahdollisimman lähelle käyttäjiä. Kaukana 
taajamista olevat kiintorastiverkostot jää-
vät helposti vähälle käytölle. Toisaalta taa-
jamien lähellä olevien rastipisteiden on to-
dettu joutuvan helposti tihutyön kohteeksi. 
Tämän vuoksi kiintorastiverkoston kunto 
tulee säännöllisin väliajoin tarkistaa. 

Rastipisteistä osan tulee olla hyvin help-
poja, aloitteleville tarkoitettuja. Rastinmää-
ritteiden tulisi olla tekstimuotoiset, mutta 
rinnalla voi käyttää myös kuvallisia rasti-

määritteitä. 
Rastipisteiden merkin-

nässä voidaan käyttää erilai-
sia tapoja, kuten kankaisia 
rastilippuja, pienoisrastilip-
puja, puna-valkoisia paaluja 
ja metallisia tauluja. 

Kiintorastien sijoittami-
sesta maastoon on syytä 
keskustella myös maan-
omistajien kanssa,  vaikka 
alueen käytöstä suunnis-
tustoimintaan olisi muutoin 
sovittu. 

 Nykyiset kiintorastiver-
kostot on rakennettu usein 
yhteistyössä kunnan tai 
kaupungin liikuntatoimen 

Tietoja kiintorasteista ja niiden toteu-
tuksesta löytyy kaupunkien ja seurojen 
internetsivuilta. 

Esimerkkejä:
 Rasti E4, tulostettavia kiintorasti-

karttoja  (www.rastie4.fi/info/kartat.
htm.)

 Espoon kaupunki (www.espoo.fi > 
espoon palvelu > liikunta ja ulkoilu > 
ulkoilu > kiintorastit) 

 Lahden kaupunki (www.lahti.fi > 
kulttuuri ja liikunta > liikuntapalvelut 
> ulkoilureitit ja ladut > kiintorastit)

kanssa. Kiintorastikarttoja saa tyypillisim-
min liikuntatoimistoista, seuroilta ja paikal-
lisista urheiluliikkeistä. Myös Suunnistajan 
Kaupan myymälöissä myydään paikallisten 
seurojen kiintorastikarttoja. Useilla paikka-
kunnilla kiintorastiverkostoa ylläpidetään 
yhteistyössä paikallisen varuskunnan kans-
sa. 

Kiintorastikarttaan voi painaa myös 
paikkakunnan kuntorastitapahtuman mai-
noksen ja kalenterin. 

Vuonna 2007 kiintorastiverkostoja oli 36 
prosentilla suunnistusseuroista.

Kuntosuunnistustapahtuman rastiliput 
voi jättää maastoon muutamaksi päiväk-
si tapahtuman jälkeen, jolloin ne toimivat 
kiintorastien tavoin. Helsingin Suunnista-
jien Iltarasteillä on käytössä paperiset liput, 
jotka kerätään maastosta viikko tapahtuman 
jälkeen. Halukkaat voivat ostaa kartan ras-
tipainatuksilla myös tapahtuman jälkeen.
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PALAUTE JA RAPORTOINTI
Kuntorastien palaute ja raportointi kan-
nattaa tehdä yksinkertaisella tavalla jo-
kaisesta tapahtumasta. Yleisesti käytetty 
menettely on palautelomake. Yksi malli 
palautelomakkeesta löytyy oppaan lopusta 
sekä Suunnistusliiton internetsivuilta kun-
tosuunnistusosiosta. 

Tapahtumien järjestäjien palautteiden 
pohjalta on helppo koota kuntorastien tie-
dot seuran toimintakertomukseen ja Suo-
men Suunnistusliitolle tehtävään vuosira-
porttiin. 

Palaute antaa myös hyvää tietoa oman 
tapahtuman kehittämiseen. 

Palautteen avulla seuran kuntorastivas-
taavat voivat seurata

 tapahtumien kävijämääriä,

 tuloja ja menoja,

 järjestelyjen ja kaluston toimivuutta, 

 muita haluttuja asioita.

Ruotsissa kiintorasteilla on vahva suosio. 
Kiintorastiverkostoja, tuotenimellä Natur-
passet, markkinoidaan Ruotsin suunnistus-
liiton toimesta samaan tapaan kuin Suomes-
sa kuntorasteja. Kalenterista löytyy noin 
400 kiintorastipaketin tiedot. 

Ruotsissa myydään vuosittain noin 35 
000 kiintorastipakettia. Yhden kiintorasti-

paketin hinta on noin 5–6 €. 
Tiedot Ruotsissa käytössä olevista kiinto-

rasteista, mistä karttoja saa ja yhteyshenki-
löiden tiedot löytyvät liiton internetsivujen 
kautta (www.orientering.se) ja myös seurojen 
sivuilta. 

Osoite Ruotsin kiintorastitietoihin on 
www.naturpasset.se

Suomen Suunnistusliitto on pyytänyt viime 
vuosina seuroilta seuraavia tietoja kunto-
suunnistuksista:

 Kaikille avoimien kuntorastitapahtumi-

en määrä kauden aikana.

 Muiden tapahtumien lukumäärä, kuten 
yrityksille ja kouluille järjestetyt tai seu-
ran sisäiset tapahtumat.

 Edellä mainituissa tapahtumissa tehty-
jen kuntosuunnistussuoritusten määrät.

 Tapahtumiin osallistuneiden eri henki-
löiden määrä ja kuinka moni häistä on 
alle 19-vuotiaita.

 Kuntosuunnistuskauden alkamis- ja 
päättymisaika.
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EMITIN KÄYTTÖ KUNTORASTEILLA
MTR ja lämpökirjoitin

Pienissä kuntosuunnistustapahtumissa on 
yksinkertaisinta käyttää MiniTimeRecorde-
ria (MTR) ja lämpökirjoitinta. Laitteisto ei 
tarvitse ulkoista sähkövirtaa ja sateensuo-
jaakin kirjoittimen suojaksi vain parin käm-
menen verran. 

Emit-kortti hoitaa sekä leimauksen että 
ajanoton ja tulokset kirjataan käsin joko toi-
mitsijan vihkoon tai tulostaululle.

Lähtöpisteeseen asennetaan lähtöleima-
sin (0-leimasin) teippaamalla tai ripustamal-
la. Rastileimasimet asennetaan helpoiten 
ripustamalla naruun ja maaliksi asennetaan 

normaali rastileimasin. Lisäksi toimitsija 
tarvitsee MTR:n ja lämpökirjoittimen kort-
tien lukemiseen. 

Emit-kilpailukortti tarvitaan jokaiselle 
suunnistajalle, mutta olosuhteiden salli-
essa niitä voidaan kierrättää ainakin ly-
hemmillä radoilla maaliin tulleilta uusille 
lähtijöille.

Tapahtuma viedään läpi seuraavasti: 
 Tapahtumapaikalla ilmoittauduttaessa 

osallistuja saa kartan ja tarvittaessa lai-
naksi Emit-kortin. 

 Lähtöaika voidaan haluttaessa kirjata erik-
seen, mutta se ei ole välttämätöntä, koska 
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tulos luetaan joka tapauksessa kortista. 

 Maalissa suunnistajat leimaavat rasti-
leimasimella, johon ajanotto pysähtyy. 
Tulos luetaan MTR-lämpökirjoitin yh-
distelmällä, joka tulostaa liuskalle kortin 
numeron, kokonaisajan lähtöleimaukses-
ta viimeiseen rastileimasimeen, kaikkien 
leimattujen rastien tunnukset käyntijär-
jestyksessä ja niiden väliajat. 

 Toimitsija tarkistaa liuskasta rastitun-
nukset ja kirjaa kilpailijan kokonaisajan 
vihkoon sekä haluttaessa tulostaululle. 
Samalla lainakortit kerätään pois.

 Tulokset voidaan jälkikäteen lukea  
MTR:ltä tietokoneelle ja liittää niihin 
nimet korttinumeroiden mukaan sekä 
toimittaa edelleen sähköisessä muodossa 
sekä lehtiin että internetiin. 

 Lämpökirjoittimen liuskat jäävät suunnis-
tajille muistoksi ja vertailtavaksi kaverei-
den kanssa.

Tulokset kannettavalle tietokoneelle

Kun kuntorastien koko kasvaa, kannattaa 
järjestäjän hankkia kannettava tietokone 
osanottajien kirjaamiseen ja tulosten käsit-
telyyn. Internetistä on ilmaiseksi ladatta-
vissa E-Results Lite-ohjelma, joka soveltuu 
hyvin kuntosuunnistustapahtumien tulos-
palveluun. 

Lähtevät suunnistajat voidaan kirjata tu-
lospalvelun koneelle ohjaamalla heidät läh-
töön tulospalvelun kautta. 

Osa seuroista kirjaa maastoon lähtevät 
osallistujat lähdössä käsin. Tämä helpottaa 
ja nopeuttaa tulospalvelun toimintaa ja on 
suositeltavampi tapa, kun tapahtuman kävi-
jämäärä on suuri (yli 200). 

Tapahtuman tulospalvelu toteutetaan 
seuraavasti:

 Tulospalvelussa on kannettava tietokone, 
jonka portissa on lukijaleimasin. Tapah-
tuman ratatiedot on syötetty ennakkoon 
tulospalveluohjelmaan.

 Maastoon lähtevien suunnistajien tiedot 
on mahdollista kirjata ennen lähtöä tie-
tokoneelle. Tarvittaessa tässä yhteydessä 
lainataan suunnistajalle järjestäjän Emit-
kortti. Jos maastoon lähtevät kirjataan 
käsin lähdössä, lainataan Emit-kortti sa-
massa yhteydessä.

 Maaliin tulleiden suunnistajien Emit-
kortit luetaan tietokoneelle. Tässä yhtey-
dessä kerätään pois lainatut Emit-kortit. 
Ohjelma sijoittaa tuloksen automaatti-
sesti oiken radan kohdalle. Oman Emit-
kortin haltijoiden tiedot löytyvät yleen-
sä tietokoneen muistista, jos henkilö on 
käynyt aiemmin seuran järjestämillä 
kuntorasteilla.  

 Suunnistajalle tulostetaan väliaikatuloste.

 Tulokset julkaistaan väliaikoineen inter-
netissä ja yleensä ilman väliaikoja paikal-
lislehdissä. Tapahtumapaikalla voi olla 
tulostaulu.

Isoissa tapahtumissa, kuten Helsingin 
Suunnistajien Iltarasteilla, MTR:n tieto 
puretaan tietokoneelle vasta tapahtuman 
jälkeen. Tällä menettelyllä vältetään pitki-
en jonojen syntymistä maalissa. Lähdössä 
suunnistajat kirjoittavat itse tietonsa (nimi, 
rata, Emit-numero, puhelinnumero) lähtö-
paikan listalle. Tulostaululle tulostetaan toi-
sella kirjoittimella tulosliuska, joka liitetään 
henkilökohtaiseen ilmoittautumiskorttiin. 

Kannettava tietokone, lukijaleimasin, 
tulostin ja MTR toimivat omilla akuilla, 
mutta tarvittaessa sähkö voidaan ottaa säh-
köverkosta tai invertterin avulla myös auton 
akusta tupakansytyttimen tai sähköpistok-
keen kautta. 
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LISÄTIETOA AIHEESTA
Hyvät kirjalliset ohjeet järjestäjlle ja suunnistajille helpottavat ja vaki-
oivat tapahtumien järjestelyjä. Ohjeet kannattaa laittaa myös tapahtuman 
Internet-sivuille. 

Esimerkkejä ohjeista löytyy oheisista linkeistä:

Tampereen Iltarastit http://iltarastit.com
Järjestäjän ohje - www.ssl.fi > kuntosuunnistus > järjestä kuntosuunnistus
Palautelomake.pdf  (ks. myös sivu 36)  - www.ssl.fi > 
kuntosuunnistus > järjestä kuntosuunnistus > palaute ja raportointi
Suunnistuskurssi – Powerpoint-esitys aloittelevien suunnistajien
koulutukseen materiaalisalkusta www.ssl.fi > materiaalisalkku
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Esimerkki pelastussuunnitelmasta:

PELASTUSSUUNNITELMA

Järjestäjä _______________________________________________________________

Tilaisuus _______________________________________________________________

Paikka _______________________________________________________________

Tapahtuma-aika _________________________  klo   _________________________________

Tapahtuman vastaava _________________________  puh.  _________________________________

Turvallisuusvastaava _________________________  puh.  _________________________________

Osanottajia + huolt+toim. _________________________  ikähaitari  _____________________________

1.   kartta toimintojen sijoittelusta, maastosta ja rasteista:
______________________________________
2. kaasulaitteiden käyttö: ______________________________________________________________

             ensiapu: _________________________________________________________________________

       pysäköinti:
________________________________________________________________________
3. Toiminta ei tilanteissa

- sairauskohtaukset:  ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Ilmoitetaan puh. 112 
- tapaturmat:   ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Vakavissa tapauksissa ilmoitetaan puh. 112
- tulipalo keskuksessa:  __________on _________________________________. Ilmoitetaan puh. 112
- tulipalo maastossa:  ilmoitetaan puh. 112 
- liikenneonnettomuudet:  ilmoitetaan puh.112 + mahdollinen oma ensiapu 
- hälytysajoneuvojen opastus tapahtumapaikalle:  sovitaan hälytyksen yhteydessä  
- kadonneen etsintä:  mikäli osanottaja ei ole palannut 15 min. kuluessa maalin sulkemisesta, eikä

myöhemmästä paluusta ole sovittu, järjestäjän partio suorittaa maastotiedustelun. Ellei se tuota
tulosta,  ilmoitetaan poliisille (puh. 10022) hengen-/terveydenvaaran kokonaistilanteen arvion
mukaan (lapsi/vanhus – terve aikuinen,  sataa / on kylmää – kaunis, lämmin kesäpäivä,  pimeä pian
tulossa – on pitkään valoisaa jne). Turvallisuudesta vastaava henkilö koordinoi toimintaa. 

- muita erityistilanteita tms: 

Puhelinnumeroita

Yleinen hälytysnumero 112 Myrkytystietokeskus (09) 471 977 
Poliisi 10022 Hätäkeskuksen varanro ________________
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Kuntorastien palautelomake
  (toimitetaan täytettynä seuran kuntorastivastaavalle)

Tapahtuma: paikka: __________________________, aika: ___/___ 20__.

Osallistujia 2 km: _____, 4 km: ____, 6 km: ____, RR:___, TR:___
Yhteensä: ______

Tulot: kertamaksut _______EUR
lippuvihkomyynti _______EUR( ___kpl)
limsan ym. myynnistä ______EUR

Menot (tositteet liitteeksi): _______EUR

Netto (tulot - menot) _______EUR

Palautekuoressa yhdysmiehelle:

maksuksi saatuja:

Toimihenkilöt:___________________________________________________

______________________________________________________________

Talkootunnit (kaikkien toimihenkilöitten) yhteensä______h

Kalusto (havaitut puutteet ym.):_____________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Allekirjoitus: ___/___ 20__   _________________________________
Yleisjärjestelyjen vastuuhenkilö

Liikuntaseteleitä    _____ kpl
Muita maksulipukkeita   _____ kpl
      _____ kpl
      _____ kpl

Esimerkki kuntorastien palautelomakkeesta:
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Tiukasti vauhdissa mukana kesällä ja talvella – 
nastareilla ja suksilla.

Kartta käteen ja rastille mäkeen!
Lue lisää Suunnistaja-lehdestä.

Se ilmestyy kymmenen kertaa vuodessa ja joka 
numerossa on tuhti lukupaketti suunnistuksen maailmasta.

Lehdessä riittää jokaiselle jotain...
junnuille, huipuille 

ja vähän varttuneemmille.
Tutustu sinäkin!

5  2006

61. vuosikerta (914)    7. heinäkuuta 2006

“Kalske

pistää
terävimmin”

1  2008

Vihdoinvoitto

63. vuosikerta (930)    8. helmikuuta 2008
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6  2008

63. vuosikerta (935)    11. heinäkuuta 2008

Kohti 

pimeää
yötä

5  2008

63. vuosikerta (934)    19. kesäkuuta 2008

Suunnistaja-lehden kestotilaus 48 e/vuosi, 
vuositilaus 57 e/vuosi. Tilaukset: info@ssl.fi

PYYDÄ NÄYTENUMERO!

Tutustu ja tilaa!
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