
Jokainen voi suunnistaa 
omalla tasollaan

Jokaisella lapsella, nuorella 
ja aikuisella on mahdolli-
suus suunnistaa kilpailuissa 
ja kuntorasteilla omalla 
tasollaan. Seurat tarjoavat 
jäsenilleen monipuolisia 
ja moniarvoisia mahdol-
lisuuksia osallistua seura-
toimintaan ja harrastaa 
suunnistusta.

Unelma hyvästä suunnis-
tuksesta linjaa toimintaa. 
Suunnistus on kannustavaa, 
kasvua ja kehitystä tukevaa 
toimintaa, jossa korostuu 
tasavertaisuus ja leikin-
omaisuus.

15-vuotias Jarkko suunnistaa muutamia kertoja 15-vuotias Jarkko suunnistaa muutamia kertoja 15-vuotias Jarkko suunnistaa muutamia kertoja 
kuukaudessa. Jarkko suunnistaa, koska hän kuukaudessa. Jarkko suunnistaa, koska hän kuukaudessa. Jarkko suunnistaa, koska hän 
nauttii luonnosta ja kavereiden kanssa yhtei-nauttii luonnosta ja kavereiden kanssa yhtei-nauttii luonnosta ja kavereiden kanssa yhtei-
sestä tekemisestä. Vaikka Jarkkosestä tekemisestä. Vaikka Jarkkosestä tekemisestä. Vaikka Jarkko ei suunnista 
kehittyäkseen huippu-urheilijaksi, kilpailut ja kehittyäkseen huippu-urheilijaksi, kilpailut ja kehittyäkseen huippu-urheilijaksi, kilpailut ja 
kilpailumatkat kiinnostavat häntä.kilpailumatkat kiinnostavat häntä.kilpailumatkat kiinnostavat häntä.

Onko sinun seurassasi tilaa Jarkolle ja hänen Onko sinun seurassasi tilaa Jarkolle ja hänen Onko sinun seurassasi tilaa Jarkolle ja hänen 
kavereilleen, jotka haluavat suunnistaa kil-kavereilleen, jotka haluavat suunnistaa kil-kavereilleen, jotka haluavat suunnistaa kil-
pailuissa muutamia kertoja kuukaudessa ilman pailuissa muutamia kertoja kuukaudessa ilman pailuissa muutamia kertoja kuukaudessa ilman 
tulostavoitteita?tulostavoitteita?tulostavoitteita?
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10-vuotias Iida on ollut mukana seuran oravapolku-10-vuotias Iida on ollut mukana seuran oravapolku-
toiminnassa kolme vuotta. Hän nauttii rauhallisesta toiminnassa kolme vuotta. Hän nauttii rauhallisesta 
luonnosta liikkumisesta ja tutkii mielellään karttaa luonnosta liikkumisesta ja tutkii mielellään karttaa 
ja pohtii eri reitinvalintoja. Iidan mukana kilpailui-ja pohtii eri reitinvalintoja. Iidan mukana kilpailui-
hin on osallistunut hänen paras kaverinsa, joka on hin on osallistunut hänen paras kaverinsa, joka on 
ollut mukana oravapolkukoulussa vasta alkaneen ollut mukana oravapolkukoulussa vasta alkaneen 
kesän. Kilpailuissa molemmat ovat sijoittuneet kesän. Kilpailuissa molemmat ovat sijoittuneet 
tulosluettelossa viimeisen kolmanneksen joukkoon. tulosluettelossa viimeisen kolmanneksen joukkoon. 

Missä iässä lapsille on aiheellista olla kilpailuja? Missä iässä lapsille on aiheellista olla kilpailuja? 
Voiko olla kilpailuja, joissa ei aseteta parem-Voiko olla kilpailuja, joissa ei aseteta parem-
muusjärjestykseen?muusjärjestykseen?
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Jokainen voi suunnistaa 
omalla tasollaan

Jokaisella lapsella, nuorella 
ja aikuisella on mahdolli-
suus suunnistaa kilpailuissa 
ja kuntorasteilla omalla 
tasollaan. Seurat tarjoavat 
jäsenilleen monipuolisia 
ja moniarvoisia mahdol-
lisuuksia osallistua seura-
toimintaan ja harrastaa 
suunnistusta.

Unelma hyvästä suunnis-
tuksesta linjaa toimintaa. 
Suunnistus on kannustavaa, 
kasvua ja kehitystä tukevaa 
toimintaa, jossa korostuu 
tasavertaisuus ja leikin-
omaisuus.

Suunnistaja huomioi 
kanssaharrastajat ja 
ympäristön

Suunnistaja on esimerkkinä 
muille ja toimii reilun pelin 
periaatteita noudattaen: 
hän esimerkiksi varmistaa 
maastojen käyttöön 
tarvittavat luvat, väistää 
kielletyt alueet, auttaa 
loukkaantunutta maastossa 
ja noudattaa muita yhtei-
sesti sovittuja pelisääntöjä.

Suunnistaja edistää 
kestävää kehitystä, toimii 
ympäristökasvattajana ja 
lisää ympäristövastuullista 
käyttäytymistä.

Näet kilpailussa oman sarjasi suunnista-
jan etenevän viljellyksi maaksi mer-
kityllä ”pistepellolla”, josta sato on jo 
korjattu. Mitä ajattelet? Mitä teet?

2A Suunnistaja huomioi 
kanssaharrastajat ja 
ympäristön

Suunnistaja on esimerkkinä 
muille ja toimii reilun pelin 
periaatteita noudattaen: 
hän esimerkiksi varmistaa 
maastojen käyttöön 
tarvittavat luvat, väistää 
kielletyt alueet, auttaa 
loukkaantunutta maastossa 
ja noudattaa muita yhtei-
sesti sovittuja pelisääntöjä.

Suunnistaja edistää 
kestävää kehitystä, toimii 
ympäristökasvattajana ja 
lisää ympäristövastuullista 
käyttäytymistä.

Viestikilpailun ankkuriosuudella 
kamppailet mitaleista. Louhikkoisella 
alueella havaitset suunnistajan, joka 
on loukannut pahoin jalkansa ja 
pyytää apua. Miten menettelet?

1A Suomen Suunnistusliitto
www.ssl.fi 
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Keskusteluun 
reitinvalinnasta

Nuorille kaikenlaiset liikkumisen mahdolli-
suudet ovat tärkeitä.

Mielekäs tekeminen, hyvä olo ja kaverit 
mainittiin yleisimmiksi harrastamisen syiksi 
9-luokkalaisten harrastetutkimuksessa (Nuori 
Suomi 2004). Nuoret kokivat harrastusryhmään 
kuulumisen hyväksyttävänä ja tärkeänä asiana. 

Lapsi kilpailee luonnostaan, mutta virallinen 
tuloslista on hänelle tyly. Ei ole kannustavaa 
olla viimeinen.

Alle 10-vuotias ei ymmärrä tulosten muodos-
tumiseen vaikuttavia tekijöitä, esimerkiksi 
että toinen on harrastanut lajia kauemmin 
tai minkälainen suoritus tuottaa parhaimman 
tuloksen.

Keskusteluun 
reitinvalinnasta

Nuorille kaikenlaiset liikkumisen mahdolli-
suudet ovat tärkeitä.

Mielekäs tekeminen, hyvä olo ja kaverit 
mainittiin yleisimmiksi harrastamisen syiksi 
9-luokkalaisten harrastetutkimuksessa (Nuori 
Suomi 2004). Nuoret kokivat harrastusryhmään 
kuulumisen hyväksyttävänä ja tärkeänä asiana. 

Lapsi kilpailee luonnostaan, mutta virallinen 
tuloslista on hänelle tyly. Ei ole kannustavaa 
olla viimeinen.

Alle 10-vuotias ei ymmärrä tulosten muodos-
tumiseen vaikuttavia tekijöitä, esimerkiksi 
että toinen on harrastanut lajia kauemmin 
tai minkälainen suoritus tuottaa parhaimman 
tuloksen.

Keskusteluun 
reitinvalinnasta

Lajisääntö 3.61/e: Suunnistaja ei saa 
käyttää kulkureittinään karttaan viljeltynä 
maana merkittyä aluetta eikä kylvettyä, 
orastavaa tai kasvavaa peltoa peltoaluetta 
rajoittavan reunakohteen sisäpuolella.

Lajisääntö 3.28: Suunnistaja on velvollinen 
auttamaan sairastunutta tai loukkaantunutta 
kilpailijaa ja tilanteen niin vaatiessa opas-
tamaan eksynyttä lasta.

Lajisääntö 3.75: Kaikenlainen keskinäinen apu 
ja yhteistyö kahden ja useamman kilpailijan 
kesken on kielletty.

Kun karttoja ei kerätä maalissa, toimen-
pide edistää kilpailun sujuvuutta ja säästää 
järjestäjien työtä. 

Keskusteluun 
reitinvalinnasta

Lajisääntö 3.61/e: Suunnistaja ei saa 
käyttää kulkureittinään karttaan viljeltynä 
maana merkittyä aluetta eikä kylvettyä, 
orastavaa tai kasvavaa peltoa peltoaluetta 
rajoittavan reunakohteen sisäpuolella.

Lajisääntö 3.28: Suunnistaja on velvollinen 
auttamaan sairastunutta tai loukkaantunutta 
kilpailijaa ja tilanteen niin vaatiessa opas-
tamaan eksynyttä lasta.

Lajisääntö 3.75: Kaikenlainen keskinäinen apu 
ja yhteistyö kahden ja useamman kilpailijan 
kesken on kielletty.

Kun karttoja ei kerätä maalissa, toimen-
pide edistää kilpailun sujuvuutta ja säästää 
järjestäjien työtä. 

1 1

22



Kansallisessa kilpailussa suunnistaja saa pitää 
karttansa maaliin saavuttuaan. Samassa 
sarjassa kilpaileva tuttavasi vielä valmistelee sarjassa kilpaileva tuttavasi vielä valmistelee 
lähtöään, kun sinä jo tulet maaliin. Tuttavasi 
pyytää, että näyttäisit karttaa ja rataa. Mitä 
teet? 

2CSuunnistaja huomioi 
kanssaharrastajat ja 
ympäristön

Suunnistaja on esimerkkinä 
muille ja toimii reilun pelin 
periaatteita noudattaen: 
hän esimerkiksi varmistaa 
maastojen käyttöön 
tarvittavat luvat, väistää 
kielletyt alueet, auttaa 
loukkaantunutta maastossa 
ja noudattaa muita yhtei-
sesti sovittuja pelisääntöjä.

Suunnistaja edistää 
kestävää kehitystä, toimii 
ympäristökasvattajana ja 
lisää ympäristövastuullista 
käyttäytymistä.

Suunnistaja huomioi 
kanssaharrastajat ja 
ympäristön

Suunnistaja on esimerk-
kinä muille ja toimii reilun 
pelin periaatteita noudat-
taen: hän esimerkiksi 
varmistaa maastojen 
käyttöön tarvittavat luvat, 
väistää kielletyt alueet, 
auttaa loukkaantunutta 
maastossa ja noudattaa 
muita yhteisesti sovittuja 
pelisääntöjä.

Suunnistaja edistää 
kestävää kehitystä, toimii 
ympäristökasvattajana ja 
lisää ympäristövastuullista 
käyttäytymistä.

Suunnistaja huomioi 
kanssaharrastajat ja 
ympäristön

Suunnistaja on esimerk-
kinä muille ja toimii reilun 
pelin periaatteita noudat-
taen: hän esimerkiksi 
varmistaa maastojen 
käyttöön tarvittavat luvat, 
väistää kielletyt alueet, 
auttaa loukkaantunutta 
maastossa ja noudattaa 
muita yhteisesti sovittuja 
pelisääntöjä.

Suunnistaja edistää 
kestävää kehitystä, toimii 
ympäristökasvattajana ja 
lisää ympäristövastuullista 
käyttäytymistä.
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Olet kuntosuunnistustapahtuman 
järjestelyjen vastuuhenkilö. Sinulle on 
kerrottu, että edellisen kartan valmis-
tumisen yhteydessä on todennäköisesti 
kysytty maastonkäyttöluvat kuntorastien 
järjestämiseen kerran pari vuodessa. 

Miten toimit? Järjestätkö tapahtuman 
epämääräiseen tietoon nojautuen vai 
selvitätkö maastonkäyttöluvat?

Olet ohjaamassa lasten suunnistusharjoitusta. Olet ohjaamassa lasten suunnistusharjoitusta. 
Myös lasten vanhemmat ovat mukana. Teillä Myös lasten vanhemmat ovat mukana. Teillä 
on meneillään evästauko. Yksi lapsista nakkaa on meneillään evästauko. Yksi lapsista nakkaa 
tyhjän pillimehutölkkinsä olan yli maastoon. tyhjän pillimehutölkkinsä olan yli maastoon. 
Miten toimit? Miten toimit? 

Entä jos näet aikuisen heittävän roskia maas-Entä jos näet aikuisen heittävän roskia maas-
toon suunnistuksen kilpailukeskuksessa?toon suunnistuksen kilpailukeskuksessa?

Millainen esimerkki olet?Millainen esimerkki olet?

Jussi, 12 vuotta, on samasta seurasta kuin Jussi, 12 vuotta, on samasta seurasta kuin 
sinä. Hän ihannoi sinua. Toivotko, että hän sinä. Hän ihannoi sinua. Toivotko, että hän 
matkii kaikessa käyttäytymisessään sinua?

Suunnistus edistää 
terveyttä ja hyvinvointia 

Suunnistus edistää fyysistä, 
henkistä ja sosiaalista hyvin-
vointia. 

Doping ei kuulu suunnistuk-
seen, eikä suunnistukseen 
liitetä tupakkatuotteita, alko-
holia tai huumausaineita. 

Yhdessä myönteisesti toimien 
suunnistajat luovat hy-
vinvoivan ja kannustavan 
yhteisön.

Suomen Suunnistusliitto
www.ssl.fi 
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Keskusteluun 
reitinvalinnasta

Jokainen on ikäisilleen ja erityisesti 
ikäistään nuoremmille esimerkki.

Useimmiten esimerkkiä otetaan käytök-
sestä, sääntöjen noudattamisesta, päih-
teiden käytöstä, kielenkäytöstä, toisten 
huomioimisesta jne.

On ympäristöjä, joissa nuorelle muodostuu 
harrastuksen tavoitteeksi päästä juhlimaan 
alkoholin kera harrastukseen liittyvän 
matkan yhteydessä. Useimmiten tämän 
matkan maksaa joku muu kuin nuori itse 
ja kustantamisen tavoitteena tuskin on 
tarjota juhlimistilaisuuksia alkoholin kera.

Keskusteluun 
reitinvalinnasta

Suunnistustapahtumaa ei voi järjestää 
jokamiehenoikeuden nojalla. Se vaatii aina 
maastonkäyttöluvat.

Maanomistajien ohella pitää muistaa muut 
maastonkäyttäjät (esimerkiksi metsästäjät) 
ja sopia tapahtuman järjestämisestä myös 
heidän kanssaan.

Suunnistaja ei roskaa luontoa ja huolehtii 
siitä, että tapahtumapaikka jää aina siistiin 
kuntoon.

Ympäristökasvatuksen pitää olla osa lasten 
ja nuorten suunnistustoimintaa. Vanhempien 
esimerkki oikean käyttäytymismallin 
löytämiseksi on erityisen tärkeä.

Keskusteluun 
reitinvalinnasta

Lajisääntö 3.61/e: Suunnistaja ei saa 
käyttää kulkureittinään karttaan viljeltynä 
maana merkittyä aluetta eikä kylvettyä, 
orastavaa tai kasvavaa peltoa peltoaluetta 
rajoittavan reunakohteen sisäpuolella.

Lajisääntö 3.28: Suunnistaja on velvollinen 
auttamaan sairastunutta tai loukkaantunutta 
kilpailijaa ja tilanteen niin vaatiessa opas-
tamaan eksynyttä lasta.

Lajisääntö 3.75: Kaikenlainen keskinäinen 
apu ja yhteistyö kahden ja useamman kil-
pailijan kesken on kielletty.

Kun karttoja ei kerätä maalissa, toimen-
pide edistää kilpailun sujuvuutta ja säästää 
järjestäjien työtä. 

Keskusteluun 
reitinvalinnasta

Suunnistustapahtumaa ei voi järjestää 
jokamiehenoikeuden nojalla. Se vaatii aina 
maastonkäyttöluvat.

Maanomistajien ohella pitää muistaa muut 
maastonkäyttäjät (esimerkiksi metsästäjät) 
ja sopia tapahtuman järjestämisestä myös 
heidän kanssaan.

Suunnistaja ei roskaa luontoa ja huolehtii 
siitä, että tapahtumapaikka jää aina siistiin 
kuntoon.

Ympäristökasvatuksen pitää olla osa lasten 
ja nuorten suunnistustoimintaa. Vanhempien 
esimerkki oikean käyttäytymismallin 
löytämiseksi on erityisen tärkeä.
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Jokainen voi suunnistaa 
omalla tasollaan

Jokaisella lapsella, nuorella 
ja aikuisella on mahdolli-
suus suunnistaa kilpailuissa 
ja kuntorasteilla omalla 
tasollaan. Seurat tarjoavat 
jäsenilleen monipuolisia 
ja moniarvoisia mahdol-
lisuuksia osallistua seura-
toimintaan ja harrastaa 
suunnistusta.

Unelma hyvästä suunnis-
tuksesta linjaa toimintaa. 
Suunnistus on kannustavaa, 
kasvua ja kehitystä tukevaa 
toimintaa, jossa korostuu 
tasavertaisuus ja leikin-
omaisuus.

Suunnistus edistää 
terveyttä ja hyvinvointia 

Suunnistus edistää fyysistä, 
henkistä ja sosiaalista hyvin-
vointia. 

Doping ei kuulu suunnistuk-
seen, eikä suunnistukseen 
liitetä tupakkatuotteita, alko-
holia tai huumausaineita. 

Yhdessä myönteisesti toimien 
suunnistajat luovat hy-
vinvoivan ja kannustavan 
yhteisön.

Suunnistaja huomioi 
kanssaharrastajat ja 
ympäristön

Suunnistaja on esimerk-
kinä muille ja toimii reilun 
pelin periaatteita noudat-
taen: hän esimerkiksi 
varmistaa maastojen 
käyttöön tarvittavat luvat, 
väistää kielletyt alueet, 
auttaa loukkaantunutta 
maastossa ja noudattaa 
muita yhteisesti sovittuja 
pelisääntöjä.

Suunnistaja edistää 
kestävää kehitystä, toimii 
ympäristökasvattajana ja 
lisää ympäristövastuullista 
käyttäytymistä.
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Suunnistus edistää 
terveyttä ja hyvinvointia 

Suunnistus edistää fyysistä, 
henkistä ja sosiaalista hyvin-
vointia. 

Doping ei kuulu suunnistuk-
seen, eikä suunnistukseen 
liitetä tupakkatuotteita, alko-
holia tai huumausaineita. 

Yhdessä myönteisesti toimien 
suunnistajat luovat hy-
vinvoivan ja kannustavan 
yhteisön.

Seuranne on lähdössä koko seuran suunnis-
tusviestiin Ruotsiin. Tiina, 13, Noora, 17, 
Lauri, 16, ja Mika, 15 vuotta, ovat mukana 
joukkueessa. Onko mielestäsi tarpeen 
sopia alkoholin käytöstä kilpailumatkan 
aikana?
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Keskusteluun 
reitinvalinnasta

Jokainen on ikäisilleen ja erityisesti 
ikäistään nuoremmille esimerkki.

Useimmiten esimerkkiä otetaan käytök-
sestä, sääntöjen noudattamisesta, päih-
teiden käytöstä, kielenkäytöstä, toisten 
huomioimisesta, jne.

On ympäristöjä, joissa nuorelle muodostuu 
harrastuksen tavoitteeksi päästä juhlimaan 
alkoholin kera harrastukseen liittyvän 
matkan yhteydessä. Useimmiten tämän 
matkan maksaa joku muu kuin nuori itse 
ja kustantamisen tavoitteena tuskin on 
tarjota juhlimistilaisuuksia alkoholin kera.
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