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Tarkkuussuunnistusta lapsille ja 

nuorille 

Lauri Kontkanen 10.2.2013

Oikea vastaus seuraavalla sivulla.
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Mitä tarkkuussuunnistus on?

� Rastiympyrän keskustan ja rastimääritteiden avulla 

päätellään maastossa olevista lipuista oikea lippu. 

Lippuja 2-5kpl.

� Kuljetaan polkuja/teitä pitkin, jonka varrella rastit ovat.

� Nollarasti: kun mikään lipuista ei ole oikeassa paikassa.

-> Lapsille tehtävä selkeitä nollarasteja.

Oikea vastaus: C-lippu, eli kolmas vasemmalta (ylimpänä 

kuvassa oleva). Kuvassa yhteensä viisi rastilippua.



Mitä kehittää - kenelle?

� Syventää kartan ja rastimääritteiden ymmärrystä
� Karttamerkit ja rastimääritteet oppii paremmin, kun on aikaa 

lukea karttaa rauhassa -> rastivälit juosten, tulee fyysinen 
harjoitus mukaan.

� Väärä vastaus kertoo heti ohjaajalle/valmentajalle, jos 
lapsi/nuori ei ymmärrä jotain asiaa -> kehitettävien 
asioiden listalle.
� Käyrä, karttamerkit, kartanluku, rastimäärite jne.

� Sopii kaikille +6-vuotiaille

� Pätevyyden kokemukset taitaville, muttei fyysisesti 
lahjakkaille? -> Drop outin ehkäisijä? ..lapsella tarve olla 
jossakin hyvä. 
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Sovellukset

� Perusharjoitus: rata kierretään rauhassa, ajalla ei väliä. -> 

� Voi käyttää maastoja/teitä, joissa heikko 
polkuverkosto. Eksymispelko katoaa.

� Rastien välit voi tietysti myös juosta tai edetä 
koordinaatio-liikkeillä tms.   

� TaSu-harjoitus nopeuskisana yhteislähtönä: Kuka ekana 
maalissa?
� Vääristä vastauksista esim. 30sek sakkoa. Maalissa ajanotto, 

jonka päälle laskettava sakot.  

� Tai joka rastilla oikea vastaus katselutolpan lähettyvillä -> Sakko 

esim.: 20 kyykkyhyppyä. Eka maaliin tullut voittaa. 
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Esimerkkiharjoitus
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Copyright Järvenpään Palo

Vinkki: Kartassa ei ole erikseen kerrottu kuinka monta lippua kullakin rastilla on, vaan 

lippujen määrän ja asettelun voi soveltaa tilanteen mukaan. Samalla kartalla voi ottaa vaikka

useamman harjoituskierroksen vaihtelemalla hieman lippujen paikkoja ja oikeita vastauksia.

Samaa karttaa voi käyttää ennen tai jälkeen myös suunnistusharjoituksen karttana! 



Lapset voivat olla tarkkoja!
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Kakkosrastilla tapahtunut:

Hippoleirin tarkkuussuunnistus-

harjoituksessa eräs 7v poika totesi, että 

kartassa on yksi virhe. Hän huomasi 

puiden olevan virheellisesti suhteessa 

toisiinsa. Allekirjoittanut oli tiedostanut

kartantekijänä tämän virheen lippujen

metsään viennissä, mutta ajatellut, että

eihän noin pientä virhettä kukaan 

kartassa huomaisi.



Sovellettu harjoitus lumisiin olosuhteisiin Vierumäellä.

� Yksinkertainen harjoitus – ei hifistelyä – ei edes kuvallisia rastimääritteitä -> kynnys 
järjestää on alhainen. Kuvalliset rastimääritteet plussaa.

� Seuraa violettia katkoviivaa, katselutolpat sen varrella tai lähettyvillä, katselutolpassa 
(=oksa) keltainen kuitunauha. Karttaan piirretty kulku-ura voi helpottaa oikean 
katselutolpan löytymistä jos maastossa on runsaasti polkuja. 

� Kirjoita kynällä vastaus karttaan, jos haluat (ei välttämättä tarvitse leimasimia)

� Ratakartta yläpuolella arkkia ja ratkaisut sen alapuolella. Elä katso ennen kuin maalissa. 

� Annan ykkösellä ohjeita tarvittaessa, jonka jälkeen käy rata läpi. Maalin jälkeen kävele 
rata takaperin ja mieti miten itse olisit tehnyt samoihin paikkoihin tehtävät.

� Nollarastit ovat selkeitä!

� Tuliko virheetön suoritus?!
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