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KÄYTÄ UUSINTA LAJISÄÄNTÖKIRJAA 2007 + SEN PÄIVITYSLEHTISTÄ 2009 (4 €) 
JA RATAMESTARIKIRJAA 2006 (12 €)! 
 
Ne voi tilata mm. netistä osoitteesta: 
http://www.sporttikauppa.com/tuotteet/suunnistusliitto/ 
 
LAJISÄÄNNÖT JA PÄIVITYKSET LÖYTYVÄT MYÖS NETTISIVULTA: 
www.suunnistusliitto.fi -> KILPAILU -> Säännöt ja ohjeet 
 
VOIT MYÖS TILATA RATAMESTARIKOULUTUS-CD:N, JOKA POHJAUTUU 
RATAMESTARIKIRJAAN. CD SOPII KOULUTUSKÄYTTÖÖN, MUTTA MYÖS 
ITSEOPISKELUUN.  
CD:N HINTA ON 10 € JA SEN VOI TILATA SÄHKÖPOSTILLA OSOITTEESTA 
info@suunnistusliitto.fi 
 
Sarjojen yhdistely samoille radoille 
 
Ratamestarin tulee ratoja laatiessaan muistaa, että jokaiselle sarjalle on tarjottava taitotasollisesti 
ja fyysisesti oikeanlainen rata. Yhdisteltäessä sarjoja samalle radalle ratkaiseva tekijä on tällöin 
radan taitotaso. Lisäksi tulee ottaa huomioon sarjojen ohjeajat. 
 
Alla olevaan taulukkoon on sarjat ryhmitetty taitotason mukaisesti. Oikeat sarjayhdistelmät samalle 
radalle löytyvät taulukosta, kun lisäksi muistetaan mitä edellä on todettu yhdistelyperusteista. Näin 
ollen voidaan yhdistää esim. sarjat H35 ja H20 tai sarjat D50 ja H65. Veteraanisarjoja ei tule 
yhdistää nuorten sarjojen kanssa. Nuorten sarjoissa tulee aina tarjota omat radat joka sarjalle, sillä 
taitotaso ja fyysinen kehitys kulkee nuorilla askeleittain iän mukana. Myös H/D21C-sarjoille tulee 
tarjota omat, helpot radat.  
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Korkein mahdollinen taidon vaatimustaso

Sarjat H21E, H21A, D21E, D21A.

Taidoltaan korkeatasoisin ryhmä.

Haasteiden tulee olla erityisen vaativia.

Korkea taidon vaatimustaso

Sarjat H35, H40, H45, H50, H55, H20, H18, D35, D40, D20, D18.

Taitavaa joukkoa, suunnistus voi olla vaativaa.

D-sarjoissa suunnistavien taidon ja kunnon epätasaisuus on otettava

huomioon.

Yhdisteltäessä sarjoja samalle radalle on huomioitava eri ikäsarjojen

ohjeajat.

Melko korkea taidon vaatimustaso

Sarjat H60, H65, H70, H75, H80, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75 jne.

Rastipisteinä ei pidä käyttää ”koloja”.

Vaikeakulkuiset maastonosat kierrettävä.

Muistettava, että vanhimpien etenemiskyky ja näön tarkkuus on rajoittunutta.

Sarjoja yhdisteltäessä on huomioitava ohjeajat.

Kohtuullinen taidon vaatimustaso

Sarjat H15, H16, D15, D16.

Kirjava joukko; osa nuorista hyvin taitavia, osa vasta-alkajia.

Omat radat näille sarjoille, yhdistelyä vältettävä.

Jos sarjoilla on sama rata, vaatimustaso D-sarjan ehdoilla.

Mahdollinen yhdistely H/D21B:n kanssa, mutta radan pituus tällöin

nuorten ehdoilla.

Helpohko taidon vaatimustaso

Sarjat H21C, D21C.

Omat radat näille sarjoille.

Mahdollinen yhdistely kuntosarjojen kanssa.

Helpohko/helppo taidon vaatimustaso

Sarjat H12, H13, H14, D12, D13, D14.

Esimerkkejä sarjojen yhdistelystä: H/D12, D13/14, H13/D14.

Jos sarjoilla on sama rata, vaatimustaso nuoremman sarjan ehdoilla.

Muistettava, että esimerkiksi 14-vuotiaista suurin osa on vasta-alkajia.

Ei yhdistelyä veteraanisarjojen kanssa.

7.5 Lasten radat

7.5.1 Rastireittisuunnistus (RR)
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Tässä yhteydessä halutaan myös korostaa, että veteraanisarjojen radat (esimerkiksi D50, H65 
jne.) tulee laatia A-tason mukaisiksi radoiksi. Mikäli veteraanisarjoissa halutaan tarjota taidollisesti 
helpompia ratoja, tulee käyttää alemman taitotason rinnakkaissarjoja (esimerkiksi D50B, H65B 
jne.).  
 
Toisinaan näkee, että ratamestari on laatinut 4,2 km:n radan ja sitten yhdistellyt siihen "matkan 
pituuden perusteella sopivat" sarjat ilman vähäisintäkään huomiota taitotasosta. Tällainen on 
täysin tuomittavaa. 
 
 
Sarjojen ohjeajat 
 
Etenkin pitkän matkan kansallisissa kilpailuissa on esiintynyt sarjojen toteutuneiden ohjeaikojen 
jäämistä alle lajisääntöjen määrittämien ohjeaikojen. 
 
Kilpailuryhmä korostaa, että lajisääntöjen mukaisiin ohjeaikoihin tulee pyrkiä, sen mukaisesti mikä 
matka on kyseessä. Ei ole missään tapauksessa oikein, että mainostetaan kilpailua esimerkiksi 
pitkän matkan kilpailuna ja ratojen pituudet ovat todellisuudessa sellaisia, että toteutuneet ajat ovat 
selvästi alle pitkän matkan ohjeaikojen, jopa lähempänä keskimatkan ohjeaikoja.  
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Erityisesti kilpailuryhmä toivoo, että pitkän matkan kilpailuissa todellakin tarjotaan pitkän matkan 
ohjeaikojen mukaisia ratoja! 
 
Kansallisten kilpailujen ohjeajat löytyvät lajisääntökohdasta 11.25. 
 
B- ja C-sarjoissa ohjeajan tulee olla selvästi A-sarjoja lyhyempi. Erityisesti H21B-sarjassa ohjeajat 
vaihtelevat suuresti, riippuen siitä minkä sarjan kanssa rata on sama. Suositeltavaa olisi, että 
pitkän matkan kilpailussa H21B:n ohjeaika olisi noin 45 min ja esim. D21C-sarjassa noin 35 min. 
 
 
Pitkän matkan radat 
 
Kilpailuryhmä korostaa, että pitkän matkan ratojen luonteeseen kuuluvat olennaisena osana pitkät 
reitinvalintoja sisältävät rastivälit. Pitkän matkan radoista ei tule tehdä tasapaksuja, samanpituisia 
rastivälejä sisältäviä, vaan niin rastivälien pituuksissa kuin niiden vaihtelevuudessa ja 
suunnistustehtävissä tulee olla selkeitä eroja; radoilla tulee olla rytmitystä. Hyvä rata ei synny 
(taitotason mukaisia) vaativia rastipisteitä yhdistämällä, vaan hyvä rata syntyy, kun sopivat 
rastivälit liitetään toisiinsa onnistuneeksi ratakokonaisuudeksi. radan vaativuustaso määräytyy 
vaativimman rastivälin mukaan. 
 
 
Ratamerkintöjen mitat eri mittakaavoissa   
 
1:15 000 -mittakaavaisella suunnistuskartalla ratamerkinnät piirretään kansainvälisen kuvausohjeen  ISOM 
2000:n mukaisesti. 
 
1:10 000 -mittakaavaisella suunnistuskartalla ratamerkinnät piirretään 25 % suurennuksella ISOM 2000 -
symboleista. Kyseessä on kansallinen poikkeus, jonka SSL:n karttaryhmä on päättänyt syksyllä 2006. 
Päätöksellä on tarkennettu ISOM 2000:n hieman epäselvää kohtaa. 
 
Sprinttisuunnistuskartalla (1:5000, 1:4000) ratamerkinnät piirretään ISSOM 2007:n mukaisesti. 
 
Oheisen taulukon lukemista helpottaa IOF:n karttakomission Internet-sivuilla julkaistut kansainväliset 
kuvausohjeet (ISOM 2000, ISSOM 2007). Lisäksi SSL:n Internet-sivuilla julkaistut ja ajan tasalla pidettävät 
OCAD-symbolitiedostot sisältävät ratamerkinnät oikeissa mitoissaan. 
 
Ilmoitetut mitat ovat millimetrejä painomittakaavassa. "Välillä" tarkoitetaan etäisyyttä viivan keskilinjasta 
seuraavan viivan keskilinjaan, ei viivojen välistä rakoa. 
 
 
 1:15000 1:10000 1:5000/1:4000 
 
701 Lähtö  
- kolmion sivu 7.0 8.75 7.0 
- viivan leveys 0.35 0.44 0.35 
 
702 Rasti 
- ympyrän halkaisija 6.0 7.5 6.0 
- viivan leveys 0.35 0.44 0.35 
 
703 Rastin numero  
- korkeus 4.0 5.0 4.0 
 
704 Yhdysviiva 
- viivan leveys 0.35 0.44 0.35 
 
 
 
705 Viitoitus 
- viivan pituus 2.0 2.5 2.0 
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- viivojen väli 0.5 0.63 0.5 
- viivan leveys 0.35 0.44 0.35 
 
706 Maali 
- ympyröiden halkaisijat 5.0/7.0 6.25/8.75 5.0/7.0 
- viivan leveys 0.35 0.44 0.35 
 
707 Ylityskielto 
- viivan leveys 0.7 0.88 0.7 
 
708 Ylityspaikka 
- symbolin pituus 3.0 3.75 3.0 
- symbolien väli 0.6 0.75 0.9 
- viivan leveys 0.35  0.35 
 
 
 
708.1 Ylitys- tai alitus- 
paikka, portti  
- "levennyksen" pituus - - 1.5  
- viivan leveys - - 0.35  
 
709 Kielletty alue 
- rasteriviivan paksuus 0.25 0.31 0.5   
- rasteriviivojen väli 0.6 0.75 0.6 
- reunaviivan leveys 0.25 0.31 0.25 
- katkoviivan viivan pituus 3.0 3.75 3.0 
- katkoviivan katkon pituus 0.5 0.63 0.5 
 
710 Vaarallinen alue 
- rasteriviivan paksuus 0.25 0.31 0.25 
- rasteriviivojen väli 0.6 0.75 0.6 
 
711 Kielletty reitti 
- symbolissa viivan pituus 3.0 3.75 - 
- viivan leveys 0.35 0.44 - 
 
712 Ensiapupaikka 
- symbolissa viivan pituus 3.0 3.75 3.0 
- viivan leveys 1.0 1.25 1.0  
 
713 Juomapaikka 
- symbolin korkeus 3.0 3.75 2.7 
- symbolin leveys 3.0 3.75 2.7 
- viivan leveys 0.35 0.44 0.35 
 
 
Hiihtosuunnistus- ja pyöräsuunnistuskarttojen osalta on juuri meneillään päivitystyö. Kun kansainväliset 
päätökset tulevat voimaan, niistä tiedotetaan liiton nettisivuilla. 
 
Värijärjestys tulostekartoissa 
 
Oikeat värijärjestykset on kerrottu Ratamestarikirjassa 2006. 
 
 
Rastinmääritteet 
 
Rastinmääritteiden ruutujen kooksi on määritetty 5 - 7 mm. Suositeltava koko 6 mm. 
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Valitettavan usein näkee edelleen vanhojen ohjeiden mukaisesti tehtyjä rastinmääritteitä, vaikka 
uusi ohjeistus on ollut voimassa jo vuodesta 2004 lähtien. Hankkikaa siis ihmeessä 
Rastinmääritteet 2004 –vihkonen, jos ette ole sitä jo aiemmin hankkineet! 

 
 

Mutu -menetelmä ei riitä 
 

RATAMESTARITYÖ VAATII HUOLELLISUUTTA  
JA TIUKKAA VALVONTAA 
 
 
Älä hosu… 
Koska ratatyö on kovin virhealtis toimiala, kiire on ratamestarin pahin vihollinen.  
Jos ratasuunnittelun tekee pitkällä aikavälillä, voi vähentää sitä piinaa jota kartan 
valmistumisen aikataulu, kevään aikainen kilpailupäivä tms syy saattaa tuoda tullessaan.  
 
Rastirakennelmat… 
Kun ratamestari on työssään niin pitkällä, että valvoja on hyväksynyt pisteet ja eri sarjojen 
rataluonnokset, on rastirakennelmien teon aika. Jos järjestäjä haluaa tarjota hyvää 
palvelua myös maastossa, pukkien tekijöiksi ei voi nimetä ketä hyvänsä vesurinheiluttajaa. 
Eikä osaaviakaan pukkimestareita voi lähettää metsään ilman ohjeita, joiden avulla syntyy 
yhdenmukaisia ja sujuvaan leimaukseen soveltuvia ekopukkeja. 
 
Koejuoksu … 
Tietyssä vaiheessa radat ovat siinä kunnossa, että niillä voidaan järjestää koejuoksut ja 
tarkistusjuoksut, jotka kuitenkin ovat kaksi aivan eri asiaa: Koejuoksija testaa maastossa 
saavutettavaa kilometrivauhtia. 
 
Tarkistusjuoksu… 
Kun ratamestari järjestää radoille riittävän tarkistusjuoksun, hän voi nukkua yönsä 
rauhassa. Tarkistusjuoksu on tapahtuma, joka on ehdottomasti suoritettava kilpailussa 
käytettävällä ratapainatuksella ja määritteillä. Tarkistusjuoksija ei kuvittele että ratamestari 
ja valvoja ovat virheettömiä. Kiireettömästi maastossa edeten hän tarkistaa rastien 
rakennelmat, havainnoi lahjomattomasti kaikkea mahdollista ja raportoi huomioistaan 
ratamestarille ja valvojalle. Tarkistusjuoksua varten ratamestari antaa selkeät ohjeet 
toimenpiteistä, jotka maastossa tarkistuksen aikana tehdään. Ratamestarin kannattaa 
valita tähän tehtävään sellaiset henkilöt, joiden tunnollisuuteen hän voi luottaa. 
 
 
Valvoja: Yhteistyökumppani ja kyseenalaistaja… 
Valvoja on yhteistyökumppani, joka kunnioittaa järjestäjän tietotaitoa, mutta jolla ei ole 
harha-ajatuksia kilpailunjohtajan tai ratamestarin virheettömyydestä. Hyvä valvoja on 
järjestäjän voimavara, jonka panosta kannattaa käyttää hyödyksi. Monet kilpailunjärjestäjät 
kuitenkin ylittävät aidan matalimmasta kohdasta hankkien kisan valvojaksi "vanhan tutun",  
joka ei turhan usein tule häiritsemään. Tämä toimintatapa on pitkä askel kohti virheitä, 
jotka useimmin ja rankimmin näkyvät ratamestarityössä. 
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RATAMESTARIN MUISTILISTA  
 
Luetteloon on koottu ratamestarityön keskeisiä tehtäviä, jotka pääosin on saatava kuntoon ennen 
kilpailua.  
 
Tehtäviä riittää kuitenkin myös kilpailun aikana ja erityisesti kilpailun jälkeen.  
 
Jokainen listattu toimenpide sisältää lisäksi yksityiskohtia,  
jotka ratamestariryhmän johtajan on erikseen listattava riippuen esimerkiksi järjestettävän kilpailun 
muodosta. 
 
• Varmista maastonkäytön luvat ja kartan valmistumisen aikataulu 
 
• Osallistu valvojan valintaan varmistaen, että kisaorganisaation avuksi saadaan 

yhteistyökykyinen ja kriittinen kumppani - ei missään tapauksessa "joomiestä" 
 
• Neuvottele valvojan kanssa maaston käytöstä ja sovi valvontakäyntien aikataulusta  
 
• Pidä valvoja tapahtumien tasalla  
 
• Tutustu huolellisesti suunnistuksen lajisääntöihin. 
 
• Kokoa tiimi avuksesi, älä urakoi yksin. Ota mukaasi "kisällejä" oppimaan ratamestarityötä! 
 
• Sovi työnjako tiimin kanssa; "pääsarjojen", veteraanien ja lasten radat, ratojen piirtäjä, pukkien 

tekijät ym. 
 

• Laadi ratamestarin teemakartta maanomistajien ym. tahojen antamien tietojen perusteella. 
 
• Tee alustava ratasuunnitelma ja toteuttamisen aikataulu  
 
• Inventoi kilpailumaaston käyttökelpoiset rastipisteet, määrittele ne ja sijoita ratamestariprikka 

täsmälleen määritteen osoittamaan paikkaan 
 
• Anna rtm -tiimille ohjeet ratojen linjauksesta; ratojen pituus, taitotasojen vaativuusaste ym  
 
• Sovi tiimin kanssa palavereista, joissa suunnittelun eteneminen päivitetään 
 
• Selvitä lähdön ja tulospalvelun kassa näiden toimintojen kapasiteetti, suunnittele lähtöpaikat ja 

lähtökaaviot niiden ehdoilla. Lähtöjen kuormitusta voi helpottaa esim. kolmen lähtöpaikan 
järjestelmällä:  
Lähtö 1  H/D16-40 
Lähtö 2  H/D45-80 
Lähtö 3 =H/D10-14 

 
• Osallistu kilpailukeskuksen suunnitteluun 
 
• Varaa riittävästi ykkösrasteja lähtötoimintojen nopeuttamiseksi  
 
• Määrittele erikoisrastit; juoma, yleisö, media, VIP, väliaika, lähestymis- ja ensiapupisteet 
 
• Järjestä ainakin arvokilpailussa rastivälien koejuoksuja (juoksijoina mieluimmin suunnistajat, 

joiden vauhti on ko. sarjan tasoa)  
 
• Inventoi rastikalusto, tarkista laitteiden kunto 
 
• Anna maastoryhmälle rastien rakentamisohjeet (ekopukit, rastilipun näkyvyys ym.) ja -aikataulu  

 
• Huomioi rastirakennelmien erityisvaatimukset (ruuhkarastit, leimausväljyys, leimasinten määrä 

yms.) 
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• Laadi rasti- ja ratatiedosto sekä määritteet itse tai yhdessä tehtävään nimetyn henkilön kanssa 

ratamestarin tukiohjelmaan käyttäen  
 
• Organisoi ratojen ja määritteiden painatus, tarkista painettu materiaali huolellisesti  
 
• Järjestä karttojen pussitus 
 
• Toimita tulospalvelulle Emit -leimatiedosto ja -ratatiedosto 
 
• Nimeä tulospalvelun avuksi rtm -tiimin jäsen, joka tuntee em. tiedostojen yksityiskohdat 
 
• Järjestä ratojen tarkistusjuoksut, jotka ehdottomasti on suoritettava kilpailussa käytettävillä 

painetuilla radoilla, määritteillä ja rastivälineillä 
 
• Tähdennä, että tarkistusjuoksu on "tarkistus", ei kilpailusuoritus  
 
• Kokeile tarvittavat viestiyhteydet, organisoi tarvittava rastimiehitys 
 
• Anna ohjeet tarvittavien viitoitusten rakentamiseksi 
 
• Laadi ohjeet riistahavainnoiden antamisesta  
 
• Nimeä kilpailuaamun tarkistusjuoksijat sekä suunnittele ko. tarkistusta varten "radat" ja Emit -

tiedostot 
 
• Ole tavoitettavissa kilpailun aikana 
 
• Varmista kilpailun jälkeen, että kaikki lähteneet ovat palanneet maastosta 
 
• Tarkista kilpailun jälkeen käytössä ollut maasto, inventoi mahdolliset vahingot ja sovi 

korvauksista 
 

• Valvo, että rastikalusto kerätään ja varastoidaan, pura pukit (ellei toisin ole sovittu) 
 
• Varmista, että maastonkäytön myötävaikuttajat saavat ansaitsemansa kiitokset 
 
• Kirjaa kokemukset ja kokoa aineisto seuraavalle ratamestarille 
 
• Kilpailun jälkeen pura viitoitukset, rastit ym. työhösi liittyvä mahdollisimman pian. Älä jätä 

hommaa seisomaan. 
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Metsänhoitoyhdistys   
 
 
Apua lupa-asioissa 
  

- metsänhoitoyhdistys (mhy) on lakisääteinen  
METSÄNOMISTAJIEN PALVELUJÄRJESTÖ 

 
- mhy löytyy jokaisesta Suomen kunnasta 

 
- asiakasrekisterit kattavat kaikki metsänomistajat 
 
- henkilöstö kartanlukutaitoisia, valtaosa harrastaa suunnistusta 

=>lajimyönteisyys 
 

- valtaosa mhy:stä selailee asiakasrekisteriä maksutta, jos asia otetaan oikein 
esille 

 
- rekisterit ovat eritasoisia, parhaat ovat paikkatietojärjestelmiin kytkettyjä, jolloin 

omistaja selviää tietokoneen kartalla palstan kohdalla hiirtä napsauttamalla 
 

- alkeellisimmat tiedot ovat paperitulosteita, joista omistaja löytyy 
rekisterinumerolla, jos oikea sellainen on käytettävissä  
 

- aina löytyy apua… Kysykää! 
 

  
Vinkkejä 
  

- lupia kerättäessä mhy antaa vinkkejä " vaikeista" tapauksista 
 

- lupakysynnän ”marssijärjestys”: Helpot tapaukset ensin, karttaan väriä sitä 
mukaan kuin lupia saadaan 

 
- ”vaikeat” tapaukset ja valkeat alueet viimeisiksi… 



SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO VINKKEJÄ RATAMESTAREILLE 
Kilpailutoiminta 4/2010 
 

RATAMESTARI 
 

 
 

TUKEUDU SÄÄNTÖIHIN - 
VÄLTÄ ns. YLEISTÄ MIELIPIDETTÄ! 

 
 
 

Parempi on sada aikaan 
MONTA HYVÄÄ RATAA 

KUIN YKSI ERINOMAINEN RATA! 
 
 
 

Älä pohdi rastien määrää 
 

KESKITY 
• suunnitelmallisiin rastiväleihin 

• radan sopivaan vaatimustasoon 
• urheilulliseen oikeudenmukaisuuteen 

 
 
 

HELPPO RATA EI OLE KOSKAAN  
LIIAN HELPPO! 

 
 
 
 

ONNISTUNEEN RATAMESTARITYÖN EDELLYTYKSET OVAT 
• ratamestarin hyvät teoreettiset tiedot 

• käytännön kokemus ratamestarina ja ratojen käyttäjänä 
• tuntuma nykyhetkeen 
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RATAMESTARIEN REKISTERÖINTI 
 
1.YLEISTÄ 
Suunnistuskilpailun ratamestarilla ja valvojalla on oltava tehtävään vaadittu pätevyys, joka hankitaan 
koulutuksen ja käytännön toiminnan kautta. Suomen Suunnistusliitto (SSL) rekisteröi I ja II luokan 
ratamestarit. Rekisteröinti on voimassa rekisteröintipäivästä viiden vuoden kuluttua olevan vuoden loppuun 
saakka (esimerkki: rekisteröintipäivä 20.3.2008, voimassa 31.12.2013 saakka). Rekisteröintiä koskevat 
tulkintakysymykset ja erivapaudet ratkaisee SSL. 
Huom! Vuoden 2009 alusta alkaen kansallisen tai sitä arvokkaamman kilpailun valvojien tulee olla 1. 
luokan ratamestareita. 
 
 
2. KOULUTUS 
2.1 Ratamestarikurssi 
Ratamestarikurssilla koulutetaan seuraratamestareita, jotka toimivat ratamestareina seurakilpailuissa ja 
kunto/iltarasteilla sekä rtm-ryhmän jäsenenä aluemestaruus- tai kansallisessa kilpailussa. Kestoltaan 3-4 
tunnin pituisen rtm-kurssin järjestää seura tai alue SSL:n koulutusohjeen mukaisesti. 
 
2.2 Ratamestarikoulu 
Ratamestarikoulu antaa valmiudet toimia ratamestarina kansallisessa kilpailussa ja alueen 
mestaruuskilpailussa, arvokilpailun rtm-ryhmän jäsenenä sekä ratamestarikurssin kouluttajana. Kestoltaan 8-
10 tunnin pituisen rtm-koulun järjestää alue SSL:n koulutusohjeen mukaisesti. 
 
2.3 Ratamestariseminaari 
Ratamestariseminaari antaa valmiudet toimia arvokilpailun ratamestarina tai valvojana sekä kansallisen 
kilpailun valvojana. Kestoltaan noin 15 tunnin rtm-seminaarin järjestää SSL. 
Huom! Vuoden 2009 alusta alkaen kansallisen tai sitä arvokkaamman kilpailun valvojien tulee olla 1. 
luokan ratamestareita. 
 
2.4 Jatkokoulutus 
Alueen toimesta järjestetään 

- jatkokoulutusta I ja II luokan rtm-pätevyyden uusintaan (kesto 3-4 tuntia) 
- täydennyskoulutusta seuraavan kauden kansallisten kilpailujen ratamestareille 
- täydennyskoulutusta erilaisten rtm-aiheiden puitteissa (esim. viesti, pika, tms) 

SSL:n toimesta järjestetään 
- täydennyskoulutusta arvokilpailujen ratamestareille 
- täydennyskoulutusta alueiden ratamestarikouluttajille 

 
 
3. REKISTERÖINTI 
3.1 Seuran toimenpiteet 
I ja II luokan ratamestareista seura tekee alueelle esityksen käyttäen asiaankuuluvaa lomaketta. 
Seuraratamestareita ei SSL:n toimesta rekisteröidä, mutta suositellaan, että seura pitää heistä omaa 
rekisteriä. 
 
3.2 Alueen toimenpiteet 
3.2.1 Suunnistusalue ry myöntää II luokan rtm-oikeuden/pätevyyden ja lähettää myöntämisestä tiedon 
SSL:lle rekisteröintiä varten.  
 
II luokan ratamestarioikeus voidaan myöntää henkilölle, joka on suorittanut ratamestarikoulun kahden 
edellisen kalenterivuoden aikana ja jonka katsotaan osoittaneen riittävää pätevyyttä ratamestaritehtävissä. 
 
3.2.2 Suunnistusalue merkitsee I luokan ratamestariesitykseen lausuntonsa ja lähettää esityksen SSL:lle, 
joka päättää I luokan myöntämisestä ja rekisteröi sen.  
 
I luokan ratamestarioikeus voidaan myöntää henkilölle, joka on suorittanut ratamestariseminaarin kahden 
edellisen kalenterivuoden aikana ja joka on moitteettomasti toiminut kansallisen tai aluemestaruustason 
ratamestarina. 
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3.3 SSL:n toimenpiteet 
SSL tarkistaa alueen esitykset ja lausunnot päättäen I luokan myöntämisestä ja I ja II luokan rekisteröinnistä. 
 
4. UUSINTAREKISTERÖINTI 
I ja II luokan ratamestarioikeus on voimassa kohdassa 1 määritettyyn päivämäärään saakka. Rekisteröintiä 
voidaan esittää uusittavaksi. Rekisteröinnin uusimista esittää seura alueelle, joka päättää asiasta. Uusintaa 
varten ratamestarin on osallistuttava alueen järjestämään jatkokoulutukseen, jonka lisäksi alue huomioi 
henkilön toiminnan ratamestarina, valvojana ja kouluttajana. Alue voi harkintansa mukaan olla uusimatta I ja 
II luokan rekisteröintiä tai uusia rekisteröinnin alempaan luokkaan. Alue ilmoittaa uusintarekisteröinnit 
SSL:lle, joka voi muuttaa alueen päätöstä uusintarekisteröinnistä. 
 



 

Suomen Suunnistusliitto 2010  

RATAMESTARIESITYS 
 

  
1. RATAMESTARIREKISTERIIN EHDOTETTAVA HENKILÖ  

 
Nimi         
 
Lisenssinumero    
 
Seura        

 
 

2. AIKAISEMPI RATAMESTARIPÄTEVYYS 
 

Luokka/taso    Rekisteröinnin voimassaolo päättyy     
 
 

3. RATAMESTARI / VALVOJA / KOULUTTAJATEHTÄVÄT 5 VIIMEISEN VUODEN AIKANA 
 

Vuosi   Tehtävä 
 
         
  
         
  
         
  
         
  
         
  
 
4. OSALLISTUMINEN KOULUTUKSEEN 

 
Aika  Paikka  Tilaisuus  Kouluttaja(t) 
 
        
 
        
 
        
 
5. SEURAN ESITYS 

 
Seura esittää _____ lk rekisteröintiä      
    Päiväys ja allekirjoitus 
 
6. ALUEEN PÄÄTÖS   (ympyröi tai alleviivaa oikea) 
 
- Alue hyväksyy II lk rekisteröinnin 
                                                                            
- Alue esittää SSL:lle I lk rekisteröintiä Päiväys ja allekirjoitus 

 
 
 

7. SUUNNISTUSLIITON PÄÄTÖS SSL rekisteröi_____lk, voimassa 31/12  201__________ 
 
        
    Päiväys ja allekirjoitus   

 


