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Sprinttikilpailun järjestäminen lapsille, nuorille, huipuille ja 

ikähenkilöille: Mikonpäivän Suunnistus -2011 / TP/Lammikko  

 
 

• Tampereen Pyrinnön järjestämä Mikonpäivän Suunnistus 

suunnistettiin 2.10.2011 jo 16. kertaa.  

 

• Mutta ensimmäistä kertaa se suunnistettiin nyt sprinttinä…  

 

• Ja vieläpä ’oikeaoppisesti’ kaupunkisprinttinä Lapinniemen 

kerrostalo-alueen ja Koukkuniemen vanhainkodin alueella.  

 

• Kisan yhteydessä pidettiin myös 10-14 -vuotiaiden 37. alueottelu 

Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Hämeen kesken.  

  

• Kisa pidettiin kansallisena kilpailuna (näin myös jatkossa)  
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Sprinttikilpailun järjestäminen lapsille, nuorille, huipuille ja 

ikähenkilöille: Mikonpäivän Suunnistus -2011  

 
• Väitteitä! 

– Sprinttikilpailuja vain pääsarjoille ja ehkä nuorille 

– Ikähenkilöille vain maastosprinttiä 

– Ikähenkilöt eivät tule sprinttiin 

• Ei voi olla niin!  

• Kaupunkisprintti kaikille 

• Kaupunkisprintti on voitava järjestää ilman isoja hylkäysmääriä  

• Kaupunkisprintti on pystyttävä järjestämään niin, että alue ei joudu 

käyttökieltoon kisan jälkeen 

• Paineita 

• Liki kaikissa sprinteissä isoja/pieniä polemiikkeja 

• On onnistuttava, jotta: 

• saadaan sprinttijärjestelyonnistumisia  

• myös kilpailijat on saatava ’tottelemaan’ sääntöjä 

• alue ei joudu harjoittelukieltoon 

• suunnistuksen, sprintin ja järjestäjien hyvä maine säilytettävä 

• MPS:n hyvä maine laadukkaana  lastentapahtumana säilyy 
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Sprinttikilpailun järjestäminen lapsille, nuorille, huipuille ja 

ikähenkilöille: Mikonpäivän Suunnistus -2011  

 
• Kilp.joht Riikka Eerola, päärtm-Lammikko 

• Sprinttialueen valinta ja varmistus 

– Kaupin - Lapinniemen – Koukkuniemen vanhainkodin alue 

– Neuvottelu  vanhainkodin johtajan kanssa: suunnitelmat uusiksi 

•  Kisakeskus vanhainkodin pihalle! 

• Idyllinen kisakeskus 

• Vanhainkodin alueen täysimittainen hyödyntäminen 

• Lapinniemen kerrostaloalueen ja Kylpylän hyödyntäminen 

• Pelkkää kaupunki- ja puistosprinttiä (ei yhtään maasto-osuutta) 

• Vanhainkoti innolla mukana ideoimassa 

• Rollaattorisuunnistus 

• Pena ja Tarja & pormestari 

– Neuvottelut Kylpylän ja taloyhtiöiden kanssa 

• Kylpylä: ’ok’ 

• Taloyhtiöiden isännöitsijätietojen selvittely/tutkiminen (ovilta tiedot!) 

• Luvat taloyhtiöiltä (isännöitsijä  hallitus) 

• Kahden taloyhtiön kanssa neuvottelu paikanpäällä  

• Viranomaisluvat 
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Sprinttikilpailun järjestäminen lapsille, nuorille, huipuille ja 

ikähenkilöille: Mikonpäivän Suunnistus -2011  

 
Kilpailualue, kilpailukeskus ja lähtö 
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Sprinttikilpailun järjestäminen lapsille, nuorille, huipuille ja 

ikähenkilöille: Mikonpäivän Suunnistus -2011  

 
MPS-suunnittelun lähtökohta: onnistunut sprintti kaikille sarjoille! 

– Hieno monijakoinen kaupunkisprinttialue, jossa ei rajoitteita  

• Hyviä haasteita H/D21:lle, aluejunnuille, turvallisuutta lapsille, mielenkiintoa ikählöille  

– Hieno tapahtuma alueottelulaisille (esittely, numerot, kuulutus, pisteseuranta, 

yleisörasti, palkinnot)  

– Perinteisen MPS:n tapaan lasten hyvä huomiointi (sarjat 4RRS:stä lähtien)  

– Suunnittelu ja ennakointi 

• Kilpailijoiden turvallisuus! 

• Asukkaiden turvallisuus - lajin maine  

• Puskat ja pensaat – lajin maine ja harrastusmahdollisuudet 

• Oppi vanhoista virheistä 

• Ratasuunnittelulla riskipaikkojen vähentäminen 

• Rastien sijoittelulla ansojen vähentäminen 

• Liikenneturvallisuusseikkojen mietintä – liikennettä ei voida estää 

– Luvat kuntoon (poliisi,taloyhtiöt,Kylpylä,vanhainkoti) - tarvittaessa muutos 

– Uusi kartta – kartoittajana Anton Kuukka, 15 v. 

– Opastava ote  sääntöjen tuntemus ja noudattaminen (lapset ja ikählöt) 

– Oltava riittävästi liikenne-, maasto- ja rastivalvojia 

– Iloa myös vanhainkotilaisille – paljon ihmisiä + rollaattorisuunnistus 
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Sprinttikilpailun järjestäminen lapsille, nuorille, huipuille ja 

ikähenkilöille: Mikonpäivän Suunnistus -2011  

 MPS-ratasuunnittelun lähtökohdat: 

• Alueen monimuotoisuuden hyödyntäminen: 

– Korkeuserot, portaat, aidat & pensaat, aukot&portit, kerrostaloalue &vanhainkodin alue, 

yleisörasti 

• Turvallisuus  

– Autoliikenne: autotiet kielletyiksi, mutta pihatiet ja parkkipaikat sallituiksi 

– Huomioliivisten opastajien ennaltaehkäisevä merkitys (autot, kilpailijat) 

– Autoteiden ylitysten keskitys ylityspaikkoihin ja teiden ja ylitysten valvonta 

– Asukkaiden turvallisuus: tiedotuslaput talojen ulko-oviin, keltaliiviset maastovalvojat 

• Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen 

– Ratasuunnittelu ja rastinsijoittelu tehtävä harkiten - tarvittaessa helpotettava 

– Puskat, pensaat ja aidat  miten estetään laittomat ylitykset 

• Kaikkea ei voida nauhoittaa kielletyllä nauhalla  (eikä pidä/haluta opettaa siihen) 

• Kielletyn alueen nauhaa rtm laittoi vain neljään paikkaan (matala tummanvihreä kasvillisuus) 

• Kielletyt ’kaksoisväkäs’aidat – osa olisi ylitettävissä 

• Tummanvihreät: pensasaidat – osa harvahkoja  pääsisi läpi; ’ruusupenkit’  pääsisi yli 

• Keltaliivisten maastovalvojien tehtävä: Ehkäise  Opasta  Estä  Hylkää 

• Etukäteiskuvat maastosta ja karttapaloista nettiin ja ohjeisiin – yli 2000 käyntiä  

     maasto-kartta –kuvapari www-sivuilla 

– Autotiet kielletyiksi, pihatiet ja parkkipaikat sallituiksi 

– Oppi vanhoista virheistä  rtm:lla 10 ylimääräistä tuumauskäyntiä maastossa, kommentteja 

muiltakin, reitinvalinta- ja karttatestaus maajoukkueurheilijoilla, tiivis kartantekijäyhteys, jne. 
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Sprinttikilpailun järjestäminen lapsille, nuorille, huipuille ja 

ikähenkilöille: Mikonpäivän Suunnistus -2011  

 
Kartanteon haasteet => yhteistyö kartoittaja+rtm 
• Mittakaava 1:4000 

• Tavaraa paljon, ahtaita paikkoja 

• Miten kuvataan? 

• Kaikkea ei voi kuvata ‘oikein’  

 väärä mielikuva kilpailijalle  … 

• Kohteiden keskinäiset suhteet tärkeitä (puut ym) 

Opetuksellinen ote sprintin sisäänajossa 
• Kartta-maasto –palat ym etukäteisinformaation jako 

• Sääntöjen opetus sprintin vakiokäytännöksi! 

• SSL: autokoulumaiset tehtävät  lupa osallistua!? 

• Maastovalvojien tehtävä: Ehkäise  Opasta  Estä  Hylkää 

• Keltainen liivi  ennaltaehkäisevä vaikutus 

• 30 valvojaa maastossa  ennaltaehkäisevä- ja turvallisuusvaikutus 

• Paikat ja tehtävät mietitty - edellisenä päivänä opastus 

• Huomautusten ja rikkeiden kirjaus lomakkeelle 

• Tieto rikkeestä maaliin välittömästi puhelimella; pöytäkirjat kisan päätyttyä 

• Aluevalvoja fillaroi ympäriinsä 
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Sprinttikilpailun järjestäminen lapsille, nuorille, huipuille ja 

ikähenkilöille: Mikonpäivän Suunnistus -2011  

 

Keltaliivisten liikenne-, maasto- ja rastivalvojien (yht 30 kpl) paikat:  

punainen ruksi = liikennevalvonta; sininen ruksi = ’puskavalvonta’; pun+sin ruksi: molemmat. 

Maastovalvojien tehtävä: Ehkäise  Opasta  Estä  Hylkää 
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Sprinttikilpailun järjestäminen lapsille, nuorille, huipuille ja 
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9. Tämä pensasaidan aukko voi olla vaikea huomata, mutta sen läpi saa kulkea. 

 

Tähän rtm laittoi ’sopivan korkealla olevat’ huomioteipit (ks. oik. valokuva), jotta aukon 

huomaa maastosta. 
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Sprinttikilpailun järjestäminen lapsille, nuorille, huipuille ja 

ikähenkilöille: Mikonpäivän Suunnistus -2011  

 

Taloyhtiön vaatimuksesta tämä pensasaita on merkitty tummanvihreällä. Pensasaidan 

kohdalta kulkeminen (ylittäminen tai pensaiden välistä meno) on siis kielletty. 

  

Ajotien oikeassa laidassa, jalkakäytävällä ja oikean laidan nurmikaistaleella saa kulkea. 

Muuten ajotiellä liikkuminen ja sen ylittäminen on kielletty. Oikealla on kaksoisväkäsin 

merkitty aita, jota ei saa ylittää. 
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      Oikealla olevalle leikkialueelle voi kulkea pensaiden välissä olevasta aukosta.  

      Tien vasemmalla puolella koko alue on merkitty tummanvihreällä eikä sitä kautta saa 

kulkea, koska koivunkin kohdalla maassa on istutettuja kasveja.  

      Maastossa olevan epäselvän tilanteen vuoksi ratamestarit laittavat kielletyn alueen 

nauhaa vasemmalla olevaan kohtaan.  
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Sprinttikilpailun järjestäminen lapsille, nuorille, huipuille ja 

ikähenkilöille: Mikonpäivän Suunnistus -2011  

 

Kuva samasta paikasta: kielletyn alueen nauha estää kielletylle tummanvihreälle, 

mutta matalalle kohteelle menon  
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Sprinttikilpailun järjestäminen lapsille, nuorille, huipuille ja 

ikähenkilöille: Mikonpäivän Suunnistus -2011  

 

Kielletyn alueen nauhalla merkitty matala kukkapenkki rastin 14 

edessä, joka on kartassa merkitty tummimman vihreällä (rasti ei ole 

vielä paikallaan ja nauhalla ympäröitiin koko kielletty kasvillisuus) 
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Sprinttikilpailun järjestäminen lapsille, nuorille, huipuille ja 

ikähenkilöille: Mikonpäivän Suunnistus -2011  

 
RR-radanteon ongelmat 

• Lyhyt RR: H/D4RRS, 6RRS, 8RRS ja 8RR 

• Pitkä RR-rata: H/D10RR (ei TR:ää) 

• RR-lyhyellä alussa oma rauhallinen puistopätkä  

• RR-pitkä  matkaa saatava riittävästi  myös kerrostaloalueelle 

• Turvallisuus  maasto/liikennevahdit 

• Koko alue asfaltti- ja puistoaluetta: miten viitoutuksen saa pysymään paikallaan?  

 100 puutappia + tiiliskivet 

 Tulokset (eka ja vika aika) 
H10RR  (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0), matka  

  1.    1015  Niklas Ekström              MS Parma               8.38              

28.     569  Samuli Pulkkinen            KyRa                     22.55     +14.17   

D10RR  (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 

  1.    1053  Jenny Vuori                 TuS                         9.59              

28.    1063  Aino Ristimäki              Keihäs                   23.09     +13.10   

H9RR  (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 

  1.     283  Niilo Syrjälä               LHR                          9.21              

19.     289  Paavo Koskinen              HlS                      22.15     +12.54   

D9RR  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 

  1.     312  Nea Kytäjä                  KaRa                     12.25              

15.     297  Ella Filppula               VaHa                      25.43     +13.18 
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Sprinttikilpailun järjestäminen lapsille, nuorille, huipuille ja 
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Varsinais-Suomen alueotteluedustaja (vihreä numero) 1003 = H10RR-sarjan  

Casper Figerroos, PR 
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Sprinttikilpailun järjestäminen lapsille, nuorille, huipuille ja 

ikähenkilöille: Mikonpäivän Suunnistus -2011  

 
Lasten ’suorat’ radat:  

• H/D11, 12, 13, 14 -radat 

• Nuoremmilla oltava selkeämpi, vaativoituu iän myötä (maastoalue melkein 

sama, ristirata  selkeys, reitinvalintapäätökset,…) 

• Sprintti  maastorata  sprintissä rastipisteissä ei juuri eroa aikuisiin 

• H/D14 = sama vaativa ’ratkaisuväli’ kuin H/D21A:lla 

• Radan tutkiminen 1 min etukäteen auttaa  vauhdilla liikkeelle 
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Sprinttikilpailun järjestäminen lapsille, nuorille, huipuille ja 
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H12 (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 4) Matka: 1,5 km (13 rastia) 

1. 1204 Aaro Aho VaHa 11.13 = 7:29/km 

2. 2. 544 Atte Reunanen TP 12.23 +1.10  

3. 3. 1209 Vesa Nokka Rasti88 12.44 +1.31 

 

D12 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 2) Matka: 1,5 km (13 rastia) 

1. 1262 Essi Rantanen MS Parma 10.35 = 7:03/km 

2. 2. 1260 Sanni Kuusinen HlS 12.44 +2.09  

3. 3. 551 Kiia Roininen TP 14.28 +3.53 

 

H14 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) Matka: 1,8 km (15 rastia) 

• 1. 1404 Eevert Toivonen KangSK 11.51 (= 6:29/km) 

• 2. 1411 Joona Huila Hiisi 13.12 +1.21  

• 3. 1401 Jaakko Skog Koovee 13.13 +1.22  

 

D14 (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 2) Matka: 1,8 km (15 rastia) 

• 1. 1455 Noora Koskinen Hiisi 13.40 (7:36/km) 

• 2. 1465 Anni Valtonen MS Parma 13.42 +2  

• 3. 1460 Iiris Taubert Koovee 14.09 +29  
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Sprinttikilpailun järjestäminen lapsille, nuorille, huipuille ja 
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H/D21A: 2,2 km  

(ihannereittiä 3,3 km) 
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H21A (Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 2) Matka 2.2 km / ihannereittiä 3.3 km (20 r.) 

• 1. 5 Tuomo Mäkelä AngA 12.51 = 5:50/km (2.2 km) ja 3:54/km (3.3 km) 

• 2. 32 Antti Vainio MS Parma 13.14 +23  

• 3. 22 Sergei Detkov Hiisi 13.28 +37  

• 4. 39 Antti Parjanne Lynx 13.37 +46  

• 5. 26 Jesse Laukkarinen RR 14.09 +1.18  

 

D21A (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 1) (sama rata kuin H21A: 2,2 km/ 3,4 km, 20 r.) 

• 1. 56 Anna Närhi DELTA 15.40 = 7:07/km (2.2 km) ja 4:45/km (3.3 km) 

• 2. 60 Ulrika Uotila Koovee 16.39 +59  

• 3. 57 Nina Temjakova PR 16.41 +1.01 
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Palautetta: taloyhtiöiltä, suunnistajilta, vanhainkodilta, … 

• Reittihärvelin reitit = ratamestarin paras palaute ja opin paikka! PIIRTÄKÄÄ! 

• Ratamestarina on hienoa katsella kisan reittihärveliä ja hymyillä tyytyväisenä, 

kuinka hyvin tarjottuja reitinvalintoja käytettiin.  

• Monissa sarjoissa monet kilpailijat sekoilivat aika lailla – sprinttikö muka 

helppoa!?  ;)  

• Pesupaikalla ei haukuttu ;)  

•  Kisat onnistuivat hyvin – tai jopa erinomaisesti.  

• Kilpailu oli hyvähenkinen, kisakeskus idyllinen, syksyinen ilma oli upea, 

tulospalvelu pelasi, kuulutus loi hyvän tunnelman ja myös radat saivat kosolti 

kehuja.  

• Vainion Antti, Mädi, Mäksä sanoivat kisaa kesän parhaaksi sprintiksi ja 

blogeissaan maajoukkuemiehet kehuivat kisaa – Tuomas Kari jopa 

hylkäyksestään huolimatta ;) 
 

• Vanhainkodilta kiitokset hienosta tapahtumasta – tuletteko uudestaan 

• Palaute taloyhtiöiltä: ”Tapahtuma on hieno ja kannattaa järjestää jatkossakin” 

ja ”voisiko seuraavan kerran järjestää piha-alueellemme makkarapisteen, niin 

hienoa kisaa oli seurata” 
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Sprinttikilpailun järjestäminen lapsille, nuorille, huipuille ja 
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Hylsyjä 15 kpl (640 kilpailijaa + 57 Kuntosarjalaista = 697 kpl): 

Mikonpäivän Suunnistus 2.10.2011 Hylkäykset sarja Hylkäyksen syy: 
• H21A Aita / rastin 88 lähellä  

• H55 kielletty tie kylpylän pohjoispuolella + kielletty tie maalin lähellä  

• D12 kielletty tie kylpylän pohjoispuolella  

• H21A kielletty tie kylpylän pohjoispuolella  

• H60 kielletty tie kylpylän pohjoispuolella  

• H60 kielletty tie kylpylän pohjoispuolella  

• H70 kielletty tie kylpylän pohjoispuolella  

• Kunto kielletty tie kylpylän pohjoispuolella  

• H11 kielletty tie maalin lähellä  

• H11 kielletty tie maalin lähellä  

• H12 kielletty tie maalin lähellä  

• Kunto kielletty tie maalin lähellä  

• H60 kielletyn aidan ylitys rastin 69 läheisyydessä  

• H12 kielletyn pensasaidan yli rastille 90  

• H18 pensasaita rastille 88 tullessa  

• H09RR pikkulapsi (ei hylätty) pensasaidan yli rasti 90  

• Huom: Hylkyjen lisäksi oli peräti 85 tapausta, jossa valvojat estivät kielloillaan 

pensasaidan/kielletyn tien käytön.  

• Kuinkahan paljon rikkoja olisikaan tullut ilman valvojia?  Paaaaljon! HALOO!!!! 
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Oppia järjestäjille: 
• Autoja ajettiin myös kisa-alueelle, verryteltiin kisa-alueen reunateitä  selkeät ohjeet 

annettava etukäteen.  

• Hylkäysprosessimme oli aivan liian hidas.  

– Nyt tieto hylkäyksestä tuli maastovalvojilta maalissa olevalle 'hylkääjälle' (joita oli vain yksi) puhelimitse 

ajoissa eli ennen kuin kilpailija tuli maaliin ja ’hylkääjä’ puhutti maalissa ko. kilpailijaa. 

– Mutta lopulliset hylsypäätökset ja vienti tuloslaskentaan tehtiin vasta paljon myöhemmin - jopa vasta 

palkintojen jaon jälkeen, kun valvojien valvontapöytäkirjat saatiin maaliin.  

• Sprintin rastimääritteet eivät ole helppoja rtm:llekaaän (puuaita, tiheikön ulkokulma, muuri). 

Kaikkia paikkoja ei voi rastimääritteissä edes kuvata, vaan täytyy käyttää ’lähinnä oikeaa’…  

• Yksi viime hetken rastimuutos varmuuden vuoksi – rastia jouduttiin siirtämään 3 m. 

• Maastovalvojia on oltava runsaasti – näille on oltava kisakartta samoine kiellettyine reitteineen 

• Maalin ’hylkääjiä’ on oltava enemmän kuin yksi   

• Ikähenkilöillä ikänäkö tuo ongelmia – voisiko näillä olla isompi mittakaava? 

• Hyvä sprinttirata on myös vaativa ja mielenkiintoinen. 

• Sprintti onnistutaan järjestämään myös kaikille sarjoille ja hyvin! 
 

Vuonna 2012 Pyrintö järjestää 80-vuotisen suunnistusjaostonsa kunniaksi peräti 3-päiväiset Tampere 

Gamesit. Pe 8.6.2012 on kaupunkisprintti Tampereen keskustassa. La + Su sitten keskimatka ja 

pitkä matka Pinsiössä.  

XVII Mikonpäivän Suunnistus pidetään myös kansallisena (kaupunki)sprinttikisana Su 30.9.2012. 
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Mikonpäivän Suunnistus 

Su 2.10.2011 

Rollaattorisuunnistus 

Nimi: ________________________ 
 

Tulos:________________________ 

Rasti 1   

Rasti 3   

Rasti 2   

Rasti 4   

A B C 

A B C 

A B C 

A B C 
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