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Tavoitteet

Tarjota kuntorastikävijöille nykyaikainen väline 

etsiä tapahtumia, ilmoittautua ja nähdä tietoja 

osallistumisistaan.

Tarjota seuroille kuntorasteille soveltuva 

tekninen järjestelmä, eli Suunnistajan palvelu. 

Seurat saavat järjestelmän käyttöönsä 

veloituksetta.

_
_


Suunnistajan palvelun aikataulu

Palvelun uusi nimi julkaistaan 18.11.

Ensimmäinen pilottikäyttö on lauantaina 18.11.

Suunnistajan palvelun pilottiversiota testataan pilottiin 

ilmoittautuneiden seurojen toimesta alkuvuodesta 2018.

Palvelun versio 1 (= vuonna 2018 käytettävissä olevat 

sisällöt) on seurojen käytettävissä maalis-huhtikuussa 2018 

alkavilla kuntorasteilla.

Palvelu toimii ensivaiheessa nettiselaimella. Palvelun 

mobiiliapplikaatio toteutetaan alkukesällä 2018.

Palveluun kehitetään uusia ominaisuuksia tulevina vuosina.



Suunnistajan palvelu on 

kuntorasteilla keväällä 2018

Palvelussa on helppo löytää tapahtumia lähialueelta

• karttapohjaisesti tai

• listana.

Osallistuja voi tehdä palveluun profiilin (rekisteröityä).

• Kirjautuneena käyttäjänä voi ilmoittautua ennakkoon 

tapahtumaan ja maksaa osallistumisen.

• Palvelun kautta ilmoittautuneet näkevät kirjautuneena 

rastiväliajat uudella tavalla, jolloin omat tulokset pysyvät 

aina ylimpänä, helposti luettavissa.

• Palvelun kautta ilmoittautuneiden tulokset kertyvät 

tulosarkistoon.

• Suunnistaja voi omassa profiilissaan antaa 

markkinointiluvan, jolloin hän saa tietoja kuntorasteihin 

liittyen.



Suunnistusliitto viestii palvelusta 

kuntorastikävijöille ja uusille

kohderyhmille

Keväällä 2018 Suunnistusliitto markkinoi voimakkaasti 

Suunnistajan palvelua.

- Tavoitteemme on saada näkyvyyttä valtakunnallisissa 

medioissa.

- Tavoitamme paljon kuntoilijoita, jotka eivät aiemmin ole 

rohkaistuneet kuntorasteille, sekä kuntoilijoita, jotka käyvät 

vain muutaman kerran vuodessa kuntorasteilla.

- Valtakunnallisesta näkyvyydestä hyötyvät kaikki seurat.

- Oletuksemme on, että kuntorastikävijöiden suunnalta tulee 

seuroille painetta ottaa käyttöön Suunnistajan palvelu.

Tavoite on lisätä kuntorastien kävijämäärää.



Suunnistajan palvelun toiminnot seuralle

Kaikkien seurojen toivotaan vievän seuran 

kuntorastitapahtumat Suunnistajan palveluun.

- Kaikki seurat saavat talvella 2018 tunnukset tapahtumien 

viemiseksi Suunnistajan palveluun. 

- Seurat saavat myös ohjeen, miten tapahtumat viedään 

palveluun. Tapahtumatietojen päivittäminen Suunnistajan 

palveluun on tehty käyttäjäystävälliseksi.

Kalenterissa on erillinen  merkintätapa niille tapahtumille, joissa 

Suunnistajan palvelu on käytössä, jolloin

- ilmoittautuminen ja maksaminen toimii,

- tulokset esitetään palvelussa.

Suunnistajan palvelun kautta kuntorasteille ilmoittautuneista 

osallistujista kertyy tilastot seuralle.



Seurat voivat joustavasti ottaa 

käyttöön Suunnistajan palvelun

Kuntorastien osallistujat voivat käyttää palvelun toimintoja, 

kun seurat ovat ottaneet palvelun käyttöön.

Suunnistajan palvelusta kiinnostuneet seurat voivat ottaa 

yhteyttä: katri.lilja(a)suunnistusliitto.fi

- Kysymykset, tiedustelut,

- Ilmoittautumiset mukaan Suunnistajan palveluun,

- Käyttöönottoprosessin käynnistäminen.

Pilottiin ilmoittautuneita seuroja kontaktoidaan loppuvuoden 

2017 aikana ja sovitaan pilottien toteutuksesta.

Muiden kuin pilottiseurojen osalta käyttöönottoon liittyvät 

toiminnot käynnistyvät alkuvuodesta 2018.



Seuran toimia

Marraskuun alussa julkaistiin ensimmäisiä 

valmistautumisvinkkejä seuroille

- uutinen 3.11.2017

– Maksuliikenteen valmistelut,

– Tuotteen = kuntorastien ominaisuuksien tarkastelu 

(tapahtuman nimi, palvelutaso jne.)

Seuran tulee suunnitella tuotteen hinta, koska Suunnistajan 

palvelun kautta kulkevista maksuista menee 1 €

transaktiomaksu / maksutapahtuma.

Transaktiomaksu menee seuraaville tahoille:

- Maksuturva (maksupalvelun tarjoaja) 35 snt,

- Olympiakomitea (joka on kehittänyt Suomisport-palvelun, 

johon Suunnistajan palvelu on integroitu) ja Vincit (palvelun 

toteuttaja) yhteensä 40 snt,

- Suunnistusliitto 25 snt.

http://www.suunnistusliitto.fi/2017/11/suunnistajan-palvelu-valmistautumisvinkkeja-seuroille/


Ohjeita seuroille

Tarkemmat ohjeet seuroille palvelun käyttöönotosta 

julkaistaan loppuvuoden 2017 aikana.

• Palvelun käyttöönotto ja käyttäminen ei vaadi 

erityisosaamista.

Seuroille tarjotaan koulutuksia Suunnistajan palvelun 

käyttöönottoon ja kuntorastitoiminnan kehittämiseen.

• Tietoja koulutuksista tullaan julkaisemaan Suunnistajan 

palvelun sivulla.

Käyttöönoton vaiheet: Suunnistajan palvelun tunnukset, 

maksupalvelusopimus ja tulosohjelmiston päivitys.

• Suunnistajan palveluun integroidaan ensivaiheessa kaksi 

tulospalveluohjelmistoa: Eresult Lite ja Navigant.

http://www.suunnistusliitto.fi/harraste/suunnistajan-palvelu/


Edut seuralle / 1

 Suunnistajan palvelu on näkyvä suunnistusharrastuksen ”etusivu”. 

> Seura saa ison markkinointihyödyn omille kuntorasteilleen.

 Kaikki Suunnistajan palvelussa mukana olevat seurat markkinoivat 

samaa palvelua eri puolilla Suomea ja vahvistavat kuntorastien 

näkyvyyttä ja markkinointia osallistujien suuntaan.

 Seuran kuntorastit löytyvät helposti palvelun karttapohjaisesta 

hausta, joka tunnistaa käyttäjän sijainnin.

 Seura saa oman mainospaikan omien tapahtumiensa sivulle 

palvelussa. Mainospaikan voi myydä seuran kumppanille. > Tuloa 

seuralle (käyntimäärät sivulla!).

 Palvelu on seuralle riskitön ja opastettu tapa ottaa käyttöön 

nykyaikaisia teknisiä toimintoja kuntorasteilla.

 Seura saa koulutusta sekä palvelun käyttöönottoon. 

 Seuran kuntorastit tuotteena kehittyy.



Edut seuralle / 2

 Tapahtumien järjestäminen helpottuu > Ilmoittautuminen, 

maksaminen ja tilastointi.

 Väliaikatulosten esittäminen uudella tavalla kirjautuneille.

 On line tulokset.

 Palveluun tulee myöhemmässä vaiheessa tulosten analyysitoimintoja.

 Käteisen käsittely vähenee / jää pois.

 Palveluun pyritään integroimaan sähköisiä työhyvinvointiseteleitä.

 Seura pystyy tarjoamaan kuntorastikävijöille parempaa palvelua.

 Seura pystyy kontaktoimaan suoraan kuntorastikävijöitä (jotka 

sallivat markkinoinnin) markkinoiden suunnistuskursseja, 

kumppaninsa tuotteita tms. > Tuloa seuralle.

 Seuran tapahtumien osallistujamäärä kasvaa ja seura saa enemmän 

tuottoa.

 Suunnistuksesta tulee näkyvämpi tuote, joka vaikuttaa myös 

paikallisesti seuran imagoon.




