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Media on tapahtuman järjestäjälle tavalla tai toisella tärkeä sidosryhmä, 
oli kyseessä sitten pieni alueellinen kilpailu tai kansainvälinen kilpailu tai 
mitä tahansa siltä väliltä. Suunnistuksella on lajina omat, mediapalveluun 
vaikuttavat erikoispiirteensä verrattuna moniin muihin tapahtumiin. Olo-
suhteet, mediaverkosto, etäisyydet ja tapahtuman kesto ovat neljä asiaa, 
joissa eroa moniin lajeihin tulee.

Olosuhteet, jotka pystymme omissa tapahtumissamme median edus-
tajille tarjoamaan, ovat yhä usein melko alkeelliset moniin lajeihin ver-
rattuna. Sprinttitapahtumia lukuun ottamatta kilpailukeskukset ja sitä 
myötä mediapalvelutkin joudutaan rakentamaan usein maasto-olosuh-
teisiin. Olosuhteiden ja usein myös resurssien aiheuttamat haasteet ym-
märtää jokainen median edustajakin. Tärkeintä mediapalveluissa onkin 
palveluhalukas, ystävällinen ja yhteistyökykyinen asenne mediaa ja hei-
dän pyyntöjään kohtaan. Se vie pitkälle silloinkin, kun kaikki ei suju suun-
nitelmien mukaan.

Tässä oppaassa esittelemme peruspalveluita, joita kotimaisilta kisajär-
jestäjiltä odotetaan. Kansainvälisissä arvokisoissa on omat vaatimuksensa 
lähinnä englanninkielisen materiaalin ja mediakiinnostuksen osalta, mutta 
perusedellytykset ovat samat. Kehitys tuo jatkuvasti uusia viestintäkanavia 
ja apuvälineitä, joita meidän lajina kannattaa aktiivisesti hyödyntää. Tar-
vitsemme kaikkien lajin parissa toimivien panosta siihen, että suunnistus 
näkyy mediassa kattavasti jatkossakin!

Mahdollisuus lajille

Mediapalvelut ovat lajillemme mahdollisuus. Jokainen toimittajakontakti 
on tilaisuus lisätä suunnistuksen ja suunnistajien tuntemusta mediassa. 
Ne mahdollisuudet kannattaa käyttää mahdollisimman hyvin. Kannattaa 
myös muistaa tunnettu sanonta, jonka mukaan hyvä kello kuuluu kauas, 
huono vielä kauemmas. Omalla toiminnallamme luomme myös mieliku-
vaa, joka mediaväellä lajistamme on.

Toimittajat ja valokuvaajat ovat kisapaikalla tekemässä työtään. He eivät 
ole siellä meitä vaan lukijoitaan varten, tehdäkseen juttuja kisoista omiin 
välineisiinsä. Meidän tehtävämme on auttaa heitä parhaamme mukaan 
kaikessa, niin olosuhteiden kuin muun palvelun osalta.

Toimittajien ja kuvaajien tarpeet saattavat vaihdella paljonkin, riippuen 
heidän edustamastaan mediasta. Voi olla suoraa lähetystä tekevä tv- tai 
radiotoimittaja, nettisivuille lähes reaaliaikaisesti raportoiva, yhtä maa-
kuntalehteä palveleva vakitoimittaja, moneen mediaan urakoiva free-
lancer, ylihuomisen lehteen juttua koostava paikallislehden toimittaja ja 
itse kilpaileva harrastajatoimittaja. Voi olla ammattikuvaajia, voi olla toi-
mittaja-kuvaaja ja harrastelijakuvaaja. Mediapalveluiden käyttäjien kirjo 
on siis suuri aikataulujen, tarpeiden ja usein myös lajituntemuksen osalta.

Mitoittamalla mediapalvelut ammattitoimittajien ja -kuvaajien tarpei-
den mukaan varmistamme parhaan mahdollisen palvelun kaikille muil-
lekin.   

Mediapalvelu – asiakaspalvelua

Suunnistusliiton viestintä
Suunnistusliiton viestintä ohjeistaa ja neuvoo tarvittaessa kisajärjestäji-
en mediapalveluiden järjestäjiä. 

Viestintäpäällikkö Pirjo Valjanen, 0400 504871,  
pirjo.valjanen@suunnistusliitto.fi 
Toimitussihteeri Paula Lehtomäki, 045 676 2328, 
paula.lehtomaki@suunnistusliitto.fi

Ole yhteydessä!

Muista

 Lajien kilpailu mediatilasta kovenee, olkaamme siis 
oma-aloitteisia ja yhteistyöhalukkaita.

 Suuntaus on yhä enemmän siihen, että lajit, seurat, 
kisajärjestäjät tuottavat valmista tai puolivalmista 
materiaalia medialle.

 Ymmärrä lajinoviisia, tyhmiä kysymyksiä ei ole.

 Ole innostunut tästä hienosta lajista – innostus tart-
tuu.

 Tarjoamalla hyvät tarinat suunnistuksesta viet koko 
lajin näkyvyyttä eteenpäin.

 Jokainen kisajärjestäjä ja seura-aktiivi voi olla suun-
nistuksen äänitorvi ulospäin.
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Ennakkovalmistelut
Jokaiselle suunnistuskilpailulle pitää nimetä henkilö, joka vastaa mediapal-
veluista. Kyseisellä henkilöllä ei tulisi olla muita vastuualueita kilpailuissa. 
Hyvä mediapäällikkö tai tiedotusvastaava ei välttämättä tarvitse rautais-
ta lajituntemusta. Oleellisempaa on ymmärrys median toimintatavoista, 
toimittajakontaktit ja sujuva kirjoitustaito. Kokemus viestintätehtävistä 
on eduksi, organisointikyky ja pitkä pinna vievät pitkälle. Kiireessä, väsy-
neenä ja paineessakin tulisi pystyä säilyttämään iloinen ja rauhallinen ote 
tehtävien hoitoon. Tärkeää on myös, että nimetyllä henkilöllä on aikaa 
hoitaa tehtäväänsä tapahtumaa ennen, tapahtuman aikana ja hieman ta-
pahtuman jälkeenkin. Hänen on myös oltava helposti tavoitettavissa säh-
köpostitse tai puhelimitse. Kilpailujen koosta riippuen viestintä- ja medi-
avastaava tarvitsee joukon apureita. Voi olla esimerkiksi lähtölistoista ja 
tulospalvelusta medialle huolehtiva henkilö, nettisivuja päivittävä sekä 
sosiaalisen median vastaava. 

Yleisellä tasolla viestintä ja mediapalvelut ovat koko organisaation yh-
teispeliä. Viestintävastaavan johdolla organisaation on tehtävä viestintä-
suunnitelma, johon pelkistetysti kirjataan sopivat ajankohdat tiedotteil-
le, mediatilaisuuksille sekä tapahtuman aikaisen mediapalvelun toimet. 
Viestinnän sujumisen kannalta viestintävastaavalle erityisen tärkeää on 
yhteispeli kilpailunjohtajan, ratamestarin sekä tulospalvelun kanssa.

Ennakkotiedotus

Ennakkotiedotus medialle kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen kilpai-
lua yleisellä tapahtumainfolla. Mikä sitten on hyvissä ajoin? Riippuu paljon 
tapahtuman koosta, mutta vähintään muutama kuukausi ennen kilpailua 
olisi syytä informoida ainakin alueen omia medioita. Yleisluontoisessa tie-
dotteessa kerrotaan tapahtumapäivä/päivät, mahdollisesti jo tarkempi 
aikataulu, nettisivujen osoite ja tiedottajan yhteystiedot.

Paikallisen median kanssa kannattaa pitää yksittäisiä palavereja, jol-
loin sovitaan käytännöistä ko. välineen kanssa. Samalla heille voi tarjota 
tapahtuman erikoispiirteisiin, mielenkiintoisiin ihmisiin tai yleisesti lajiin 
liittyviä juttuaiheita. Palaverit ovat myös hyvä keino lisätä mediaväen la-
jituntemusta yleisesti ja tutustua paremmin paikalliseen mediaan. Pala-
verien pohjalta on helppo suunnitella erilaisia viestintätoimia ja niiden ai-
kataulua ennen tapahtumaa sekä varautua muun maussa tulospalveluun.

Kisojen lähestyessä lähetä tiedotteita säännöllisesti, mutta aina niin, 
että niissä on joku ”pointti”. Aiheina voi olla ilmoittautuneiden määrä, 
kovimmat nimet, kilpailunjohtajan odotukset, ratamestarin näkemykset, 
talkoolaisten määrä, oppilaitosten kanssa tapahtuman hyväksi tehtävä 
yhteistyö jne. Tiedotteiden ei tarvitse olla pitkiä, mutta niissä on hyvä olla 
faktojen lisäksi elävöittäviä kommentteja asianosaiselta tai asianosaisilta 
henkilöiltä. Lähetä tiedotteesi sähköpostin tekstikenttään kopioituna. Jos 
haluat lähettää sen lisäksi liitetiedostona, lähetä pdf-dokumenttina. Valta-
kunnalliseen mediatiedotukseen saat medialistan sähköposteineen osalta 
apua Suunnistusliitosta. Alueelliseen mediatiedotukseen voit medioiden 
lisäksi huomioida mahdollisten matkailutoimijoiden nettisivujen ylläpitä-
jät, jotka usein ottavat mielellään tietoja alueen tapahtumista.

Säännölliset, noin viikoittaiset tiedotteet pitävät tapahtuman alueesi 
medioiden mielessä. Erityisesti pienemmät lehdet ja monet nettisivustot 
julkaisevat usein lähes sellaisenaan hyvin toimitetun tiedotteen, joten 
kannattaa panostaa kirjoittamiseen. Älä kuitenkaan masennu, jos tiedot-
teesi eivät sellaisenaan löydy seuraavista lehdistä. Usein media hyödyn-
tää tiedotteita myös taustamateriaalina, joten postisi voi poikia jutun 
joskus myöhemmin. Eduksi on, jos pystyt tarjoamaan hyvälaatuisia kuvia 
materiaalisi yhteyteen. Kuvat voit tarjota kuvapankin kautta tai luvata lä-
hettää pyydettäessä sähköpostilla. Sanomalehteen painettavaksi tarkoi-
tetun kuvan resoluution pitää olla 1:1-koossa vähintään 150dpi, kun ne-
tissä riittää 72 dpi.

Muista
 Mediapäällikkö on vain mediapäällikkö, ei samalla 

kymmenen muun asian hoitaja.

 Tapahtuman koon mukaan riittävästi apukäsiä – yksi 
ihminen ei pysty millään kaikkeen.

 Koko organisaation on sitouduttava viestintäsuunni-
telmaan – käy se siis ajoissa läpi muiden avainhenki-
löiden kanssa.

Näin me toteutamme...
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Muista

 Ennakkotiedotus pitää tapahtumaasi esillä.

 Tiedotteissa on aina syytä olla joku teema/pointti, 
johon tarttua.

 Tiedotustilaisuuksien puhujakatrasta kannattaa miet-
tiä, roolittaa ja suunnitella ennakkoon.
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Jo isommissa kansallisissa kilpailuissa kannattaa ainakin alueellisesti jär-
jestää yksi ennakkotiedotustilaisuus, jonka ajankohta kannattaa suunnitel-
la medioiden kanssa yhteistyössä.  Samalla on hyvä miettiä, että medialle 
on tarjottavana mielenkiintoista sisältöä ja haastateltavia, eli hyvä syy tul-
la paikalle. Paikalla voi olla kilpailunjohtaja, ratamestari ja paikkakunnan 
tai lähiseudun huippu-urheilija. SM-kilpailuissa, Jukolassa ja kansainväli-
sissä arvokilpailuissa ennakkotiedotustilaisuuksia voi olla useampiakin. 
Tällöin tilaisuudet kannattaa teemoittaa: voidaan käsitellä tapahtumaa 
esimerkiksi talkootyön, paikallisten yritysten tai ympäristöasioiden kautta.

Akkreditointi eli ilmoittautuminen

Akkreditointi eli ennakkoilmoittuminen kisoihin auttaa miettimään, pal-
jonko medialle tarvitaan työskentelytilaa ja muita palveluita tapahtuman 
aikana. Samalla akkreditoinnin tarkoitus on varmistaa, että medialle tar-
koitettuihin tiloihin ja median työskentelyalueille ei pääse ”ylimääräistä” 
väkeä. Yksinkertaisimmillaan voi pyytää medioita ilmoittautumaan säh-
köpostitse, toinen helppo tapa on nettilomake. Samalla voit kysyä toivei-
ta muun muassa tulospalvelun osalta. 

Kun saat akkreditointipyynnön, kuittaa sen perilletulo joko automaatti-
vastauksella tai henkilökohtaisesti. Lähetä vähintään kolme päivää ennen 
tapahtumaa akkreditoituneille tärkeä info tapahtumasta: mistä akkredi-
toinnit on noudettavissa ja milloin, missä työskentelytila sijaitsee, onko 
kuvaajille jotain erityistä ohjeistusta. Erityisen arvokasta ovat toimittajan 
työn suunnittelua auttavat asiat: aikataulut, linkit lähtölistoihin tai muu-
ta oleellista käytännön infoa. Kerro myös jos kilpailuissa järjestetään tai 
ei järjestetä kolmen parhaan haastattelut mediatilassa.

Varaudu siihen, että median edustajia pyrkii media-alueille ilman akkre-
ditointia. Lehdistökorttia tai Urheilutoimittajain liiton jäsenkorttia näyttä-
vät osoittavat olevansa oikealla asialla. Muilta on asiallista kysyä toimek-
siantajaa ja käyttää maalaisjärkeä.

Muut valmistelut

Mediapalvelut ovat osa tapahtumaa, joten käytännöt on sovittava yh-
dessä kilpailun johdon kanssa. Hyvissä ajoin yhteistyössä median ja kil-
pailun toteuttamisen näkökannat yhdistäen on sovittava kulkuluvat, py-
säköintipaikat, kuvauspaikat, mediatilan edellyttämät rakenteet, tulosten 
toimittaminen jne. Mediatila voi olla teltta tai yksi huone – koko riippuu 
mediamäärästä.

Millainen sitten on asiallinen mediatila? Tilan on oltava nimenomaan 
median käyttöön, ei yhteinen tila kutsuvieraiden tai muun kilpailuväen 
kanssa. Median kahvi- tai ruokatarjoilu sen sijaan voi olla yhteinen kutsu-
vieraiden kanssa, mutta rauhallisella työtilalla osoitetaan arvostusta me-
dian työtä kohtaan ja tarjotaan siihen parhaat mahdolliset puitteet. Me-
diatilan rakentamisesta toisaalla tässä oppaassa.

Kuvauspaikat kannattaa valita huolella yhdessä ratamestarien kanssa. 
Heillä on paras tuntemus maastosta ja rastipisteistä. Kuvauspaikan valin-
nassa avuksi voi kysyä myös alueen lehden ammattikuvaajaa. Kuvaajille on 
hyvä järjestää kuvausmahdollisuus maastoon sopivan etäisyyden päähän, 
viimeisellä rastilla sekä maalialueella. Kuvausjärjestelyjen yksityiskohdista 
on oma lukunsa myöhempänä.

Jos kyseessä on televisioitava kilpailu, järjestäjien joukosta yhden hen-
kilön on hyvä keskittyä vain tähän yhteistyöhön ja televisiotuotantoon. 
Valokuvaajien ja tv-kuvaajien kuvausrastit kannattaa koordinoida yhteis-
työssä, samoin maalialueen toiminnat. Hyvällä ennakkosuunnittelulla 
kaikki saavat kilpailustasi parasta mahdollista materiaalia.

Muista
 Pyydä ennakkoilmoittautumiset hyvissä ajoin, jotta 

voit huomioida määrät valmistautumisessa.

 Lähetä ennakkoon ilmoittautuneille infoa.

 Ole jämäkkä mediatilaan pyrkivien asiattomien hen-
kilöiden kanssa.

Muista

 Mediapalveluiden toteuttaminen on koko organisaa-
tion asia.

 Kutsuvieraat ja työtä tekevä media eivät kuulu sa-
maan tilaan.

 Hyvä ennakkosuunnittelu auttaa silloinkin, kun kaikki 
ei suju tapahtuman aikana.

Näin me toteutamme...
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Kilpailun aikainen ja 
jälkeinen palvelu

Olosuhteet

Millainen on hyvä mediatila?

Mediatilan on syytä olla katettu. Se voi olla joko huone kiinteässä raken-
nuksessa tai teltta. Palvelupisteen lisäksi tilassa tulee olla työskentely-
paikkoja. Eri asioiden määriä arvioitaessa auttaa myös ennakkoon ilmoit-
tautuneiden määrä tai oma tuntuma siitä, onko median edustajia tulossa 
paikalle viisi vai 20 vai enemmän.

Kulkuluvat ja pysäköinti
Mediatilan tulee olla rauhoitettu tila, jonne kulkua valvotaan. Sinne ei tule 
päästää ylimääräisiä tulostenkyselijöitä tai muita ohikulkijoita, vaan tilaan 
pääsy tulee olla rajattu median edustajille ja kisajärjestäjille sekä haasta-
teltaville urheilijoille.

Median pysäköinti on syytä järjestää mahdollisimman lähelle kilpailu-
keskusta. Varmista, että pysäköintiä ohjaavat järjestysmiehet tietävät me-
dian pysäköintipaikoista ja osaavat ohjata toimittajat ja kuvaajat oikeaan 
paikkaan. Ennakkoon ilmoittautuneille voit myös lähettää pysäköintili-
pukkeet ennakkoon, mikä tekee saapumisesta sujuvampaa.

Median kulkuluvan lisäksi valokuvaajille voi antaa kuvausliivin tai kä-
sivarsinauhan, mikä helpottaa järjestysmiehiä näkemään kuvausalueilla 
liikkuvien henkilöiden olevan oikealla asialla.

Kilpailun aikainen median palvelu ja tulospalvelu
Kilpailuihin tuleva toimittaja saattaa olla lajista tietämätön, joten hänelle 
on hyvä kertoa mahdollisuuksien mukaan ennakkosuosikit ja mahdolli-
sesti jotain taustoittavia tietoja sekä urheilijoista että radasta. Tarjoudu 
myös avustamaan toimittajaa esimerkiksi sopivien haastateltavien miet-
timisessä ja haastattelujen järjestelyissä. Ohjaa myös tarvittaessa esimer-
kiksi SSL:n urheilijaprofiileihin tai muualle tietyistä urheilijoista löytyvien 
tietojen äärelle.

Vaikka nykyään lähtölistat, tulokset ja moni muu tärkeä tieto löytyvät-
kin netistä, paperiversiot helpottavat toimittajan työtä. Kovin usein aja-
tellaan, ettei lähtölistoja ja tuloksia tarvitse tulostaa, koska nähdäänhän 
ne netistä. Kovin usein näin myös vastataan median edustajalle, lajista 
riippumatta. Lähtölistojen ja tulosten printtaaminen on kisajärjestäjälle 
suhteellisen pieni vaiva, eikä siitä kannata tinkiä. Sama koskee cupin/sar-
jan tilanteita ennen kilpailua ja kilpailun jälkeen silloin kun kilpailu on osa 
sellaista. Molempien osalta riittää pääsarjat, ellei toimittaja nimenomaan 
pyydä muita sarjoja.

Tulospalvelussa lehdet ottavat usein mieluiten niin sanotun lehdistö-
muodon, jossa tulokset ovat mallia 1) Ossi Orava EsSu 1.34.23, 2) Rauli 
Rusakko Pihkan 1.34.57, 3) Kalle Suunnistaja HS 1.36.43. STT:lle, Ylelle ja 
muille valtakunnallisille medioille riittää pääsarjojen (H/D21, H/D16–20) 
kuusi parasta lehdistömuodossa. Lähetä tulokset mahdollisimman no-
peasti sähköpostilla tai vastaavasti linkki tulossivulle, älä oleta, että me-
dia automaattisesti kyttää tulostesi saapumista. Tarjoa myös Emit-väliajat. 
Yleisesti hyvä keino on varmistaa alueellisilta medioilta etukäteen, missä 
muodossa ja laajuudessa he tuloksensa toivovat. Netissä lehdistömuotoi-
set tulokset on julkaistava normaalin sija/rivi lisäksi.

Jaa toimittajalle kilpailun kartta ratoineen mahdollisimman nopeasti. 
Se on toimittajalle työväline siinä missä lähtölista ja väliajatkin, ja auttaa 
urheilijoita haastatellessa.

Muista

 Media on tapahtumassasi töissä. Anna työrauha ja 
varmista kaiken toimivuus.

 Ennakkoilmoittautumisten pyytäminen helpottaa 
suunnittelua ja varautumista.

 Varmista sähkö- ja tietoliikenneyhteyksien toimi-
vuus ajoissa.

 Tarjoa halukkaille lähtölistat ja tulokset yhä myös 
paperiversioina.

 Huolehdi median toivomusten mukaiset tulosmuo-
dot.  Sovi käytännöt ennakkoon tulospalvelun kans-
sa.

Mediatilan varustelu
  Riittävästi pöytiä, tuoleja ja sähköpistokkeita.

  Materiaalipiste (lähtölistat, tulokset ja muu info).

  Kopiokone tai printteri (jos tuloksia ei tuoda val-
miiksi paperilla, sovi käytäntö kilpailutoimiston ja 
tulospalvelun kanssa).

  Tarjoilua (kilpailutapahtuman keston mukaan kah-
via/teetä/kylmiä juomia, sämpylöitä, hedelmiä 
tms).  Tarjoilu voi olla myös ruoka/kahvilipukkeella 
kisaravintolasta tai -kahvilasta.

  Nettiyhteys

  Haastattelupiste (yksinkertaisimmillaan nurkka, jos-
sa tuolit urheilijoita varten).

Te
e 

tä
hä

n 
al

us
ta

va
t s

uu
nn

ite
lm

at
 o

m
an

 ta
pa

ht
um

an
 to

te
ut

uk
si

st
a.



Suomen Suunnistusliitto
6 Opas suunnistuksen mediapalveluihin

Haastattelut & tiedotteet
Jos tapahtumassa on kaksi tai useampi median edustajaa, pääsarjojen 
voittajien yhteinen haastattelutilanne on tarpeen. Voittajien lisäksi sekä 
naisten että miesten kakkonen ja kolmonen kerätään kootusti mediatilaan 
mahdollisimman pian kilpailun jälkeen. Haastattelutilanteen aluksi riittää 
pari lyhyttä kilpailun kulkua ja tunnelmia koskevaa kysymystä per urheilija, 
sen jälkeen on syytä antaa toimittajien kysellä haluamansa lisäkysymykset. 

Lehdistötilaisuuden lisäksi toimittajat haastattelevat urheilijoita jo maa-
lialueella. Anna toimittajien tehdä työtään rauhassa ja rajaa alue niin, ettei 
sinne pääse tarpeettomasti ylimääräistä väkeä. Älä myöskään sijoita äänen-
toistoa juuri haastattelualueelle suunnattuna. Jouhevammin maalialue-
työskentely sujuu kaikkien kannalta, kun toimintaa ohjaa ihminen, joka on 
tarpeeksi jämäkkä ja ymmärtää niin median kuin joukkueidenkin tarpeet.

Lyhyt tapahtumatiedote parhaiden urheilijoiden kommenteilla ilahdut-
taa niitä, jotka eivät tapahtumaasi päässeet. Se ilahduttaa myös seuran 
yhteistyökumppaneita ja muita sidosryhmiä. Samaa juttua voit käyttää 
myös tapahtuman nettisivuilla. 

Valokuvaaminen kisoissa

Kuvausolojen varmistaminen on tärkeä osa kilpailun lehdistöjärjestelyissä. 
Kuvaajien pitäisi pystyä liikkumaan kilpailualueella varsin mutkattomasti. 
Lajin näkyvyyden kannalta on tärkeä varmistaa, että valokuvaajat pystyvät 
hoitamaan oman työnsä, ja saavat hienoja lajikuvia julkaistavaksi. Onnis-
tunut kuva tuo lisää palstatilaa koko tapahtumalle.

Suunnistuksen eri lajimuotojen olennainen piirre on luonto, siksi ku-
vaajille pitäisi tarjota mahdollisuutta maastokuvaukseen, vaikka se usein 
vaatiikin lisätoimia kilpailukeskuksen kuvausmahdollisuuteen verrattuna.

Kuvausvaihtoehtoja voi kisoissa tarjota useita. Kuvauspaikka voi olla 
maastorastin lisäksi kilpailukeskukseen tai sen tuntumaan sijoittuva ylei-
sörasti, viimeinen rasti tai erillinen maastorasti.

Kuvaustilanteet ovat ainutlaatuisia ja menevät ohi silmänräpäyksessä, 
joten ne vaativat nopeaa reagointia kuvaajilta. Suunnistus lajina on vai-
kea ja haasteellinen kuvattavaksi, mutta myös mielenkiintoinen, koska 
mm. luonto ympäristönä antaa mahdollisuuksia hienoihin kuvakulmiin.

Kuvauspaikkojen valinnalla on iso merkitys myös olosuhteiden takia, 
jotka voivat vaihdella melkoisesti.

Mitä suuremmasta ja tärkeämmästä kilpailusta on kysymys, sitä enem-
män kuvaajan ja toimittajan työt ja tehtävät eriytyvät kilpailun aikana. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Jukolassa ja maailmancupin osa-
kilpailussa paikalle saapuu enemmän ammattikuvaajia, kun taas pienem-
mässä kisassa useimmat toimittajat kulkevat kynä ja kamera kädessään.

Ammattikuvaajilla on tietysti erilaiset vaatimukset työskentelyolosuh-
teistaan kuin kahteen tehtävään keskittyvällä toimittajalla. 

Jokaisessa kilpailussa kuvaajille tulisi tarjota mahdollisuus kuvata kil-
pailijoita maastossa. Kohteen valinnalla voidaan vaikuttaa melkoisesti 
kuvaustulokseen. Järjestelyjen kannalta helpoin on yleensä kilpailukes-
kusta lähinnä oleva rasti. Käytännössä se tarkoittaa viimeistä rastia viitoi-
tuksineen. Kannattaa kuitenkin tutkia myös muita vaihtoehtoja yhdessä 
ratamestarin kanssa.

Kuvaajan kannalta on tärkeä, että kuvausrastilla on riittävästi valoa, ns. 
ylimääräiset tekijät on minimoitu, lähestyvät urheilijat on helppo havaita 
etukäteen ja kuvata. Riittävät valaistusolosuhteet edellyttävät usein ava-
raa ympäristöä. Liian voimakkaat ja jyrkät valoisuuden vaihtelut eivät ne-
kään ole hyväksi kuvattavalle kohteelle.

Varjoisassa kuusikossa valo harvoin riittää hyviin suorituskuviin. Kilpai-
lun aikaisia valaistusolosuhteita ei tietysti voi ennakoida etukäteen, joten 
käy kuvausrastilla etukäteen erilaisissa olosuhteissa. Mikäli maasto antaa 
mahdollisuuksia, voidaan valita pari vaihtoehtoa kuvausrastiksi ja tehdä 
lopullinen päätös, kun nähdään kilpailupäivän sääolosuhteet.

Juomarastilla ja kartanvaihdossa kuvaajan etuna on se, että kilpailijat 
liikkuvat hieman hitaammin ja heidän tunnistamisensa on helpompaa. 
Kuvaajan kannalta nämä rastit hankaliksi tekee se, että niillä on usein 

Muista

 Urheilijat ovat tapahtumasi päätähtiä. Anna ääni 
heille. 

 Hyvin kirjoitetuille valmiille jutuille on nykymediassa 
yhä enenevässä määrin kysyntää.

 Jos aika (tai taidot) ei riitä kirjoittamiseen, kirjoita ylös 
edes voittajien kommentit, jotka on helppo lähettää 
medialle.

 Kuvauspaikkojen valinta on tiimityötä – aloita suun-
nittelu ajoissa ratamestarin kanssa.

 Onnistuneet kuvauspaikat ovat usein erinomaista 
matkailu- ja lajimarkkinointia. Niihin kannattaa pa-
nostaa.

 Käytä tarvittaessa ammattikuvaajaa suunnitteluapu-
na.

Näin me toteutamme...
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runsaasti ns. ylimääräisiä tekijöitä: rastimiehiä, tyhjiä mukeja maassa, jne.
Yleisörastilla kuvauskulmien valintaan ei yleensä ole vaihtoehtoja – 

toisaalta yleisö antaa oman mukavan lisänsä myös kuviin. Tilaa tarvitaan 
myös silloin, kun kuvaajia on useita tai kun kilpailijoilla on useita mahdol-
lisia lähestymissuuntia kuvausrastille.

Kuvauspaikan valinta on yhteistyötä ratamestarin ja kilpailunjohdon 
kanssa. Joskus valinta on tasapainoilua lajin (radan, maaston) ja medi-
an vaatimusten välillä. Välttämättä nämä eivät ole toisiaan poissulkevia.

On totta, että runsas kuvaajien rivistö saattaa paljastaa rastin sijainnin 
joillekin kilpailijoille. Joidenkin urheilijoiden keskittymistä ”ylimääräisten” 
ihmisten läsnäolo maastossa häiritsee. Tässä yhteydessä pitää kuitenkin 
toisessa vaakakupissa punnita lajin medianäkyvyyttä, myönteistä mieli-
kuvaa ja kuvaajien työskentelyolosuhteita. Hyvällä ennakkosuunnittelul-
la ja yhteistyöllä löytyy varmasti kaikkia osapuolia tyydyttävä vaihtoehto.

Paras ja luontevin kuvaustausta suunnistajalle on metsä ja esimerkiksi 
matalapuustoinen, harvahko metsä, kalliokumpare tai suo tarjoaa hyviä 
kuvauspaikkoja. Aina ei kuvauspaikan tarvitse olla rastilla, mutta sellainen 
paikka, jonka kaikki kilpailijat ohittavat.

Kuvausrastia valittaessa kannattaa miettiä myös kuvaajien kulkemista 
paikalle, urheilijoiden saapumis- ja lähtökulmaa sekä aikataulua. Lähellä 
maalialuetta sijaitsevalle rastille ei tarvitse järjestää erillistä kuljetusta. Kil-
pailuorganisaatioon kuuluva henkilö on syytä olla maastorastilla kuvaa-
jien mukana. Hän voi pitää kuvaajia ajan tasalla siitä, mistä suunnasta kil-
pailijat lähestyvät, kuka on seuraavaksi tulossa, ketä kannattaa tähtäillä 
jne. Hänen tehtävänään on myös huolehtia siitä, että kuvaajat sijoittuvat 
niin, etteivät häiritse kilpailijoita.

Maastorasteille kuvaajille on syytä olla siis ns. saattaja, koska usein pe-
rille löytäminen edellyttää maastotuntemusta tai suunnistustaitoa. Jos 
kuvauspaikka on kilpailukeskuksen tuntumassa yleisörasti tai viimeinen 
rasti, voi kuvaajat päästää kulkemaan sinne omatoimisesti, kunhan järjes-
tysmiehet ovat tietoisia kulkuluvasta ja kuvaajat tietävät kilpailun kulun 
kannalta parhaan reitin.

Kuvaajia varten voi maastoon nauhoittaa oman alueen. Sen voi erot-
taa esim. kreppinauhalla sopivalle etäisyydelle rastista ja kilpailijoiden 
kulku-urasta. Toisaalta kuvaajat ymmärtävät pysyä pois juoksijoiden tai 
hiihtäjien edestä. Lajiin perehtymättömämmille kuvaajille näistä yleisistä 
periaatteita ja niiden perusteista voi kertoa esim. kuvauslupia annettaessa.

Mahdollisia kuvakulmia kannattaa myös etukäteen miettiä ja vertailla. 
Kun suunnistaja leimaa rastilla, hän on melko kyyryssä ja kasvot/katse al-
haalla. Tällöin kuvaajan olisi hyvä päästä zoomailemaan kilpailijaa hieman 
alaviistosta tai ainakin samalta tasolta.

Kuvaajien kannalta on tärkeää, että kuvausrasti olisi sellainen, jossa 
käyvät sekä miesten että naisten pääsarjalaiset. Aikataulua saa harvoin 
sovitettua siten, että kuvaaja pystyy kuvaamaan molempien pääsarjojen 
huiput sekä maastossa että maalialueella. Kuvausrastille lähtöaika kan-
nattaa suunnitella vähintään siten, että osan huipuista ehtii kuvaamaan 
maastossa ja osan maalissa tai päinvastoin. Yhtä tärkeitä kuin maastoku-
vat ovat myös maalikuvat. Eivätkä kaikki kuvaajat ehdi tai halua mennä 
maastoon. Siksi onkin tärkeä, että kuvaajien liikkuminen maalialueella 
suunnitellaan etukäteen niin, ettei yhteentörmäyksiä kisajärjestäjien kan-
nalta kilpailun aikana tule.

Pyri suunnittelemaan kuvauspaikat ja kuvaajien kulkemiset etukäteen, 
jotta kuvaajallekin välittyy se mielikuva, että he ovat tervetulleita tapah-
tumaanne. Kieltojen sijaan kuvaajille pitää suunnitella selkeät kuvausalu-
eet esim. viimeiselle rastille, maaliviitoituksen varteen ja maalin jälkeen. 

Maaliviitoituksen viereen saa yhdellä lisänauhalla helposti erotettua 
kuvaajia varten oman alueen, jota voi käyttää myös kulkukäytävänä vii-
meiseltä rastilta maalialueelle. Suuremmissa tapahtumissa (Jukola, maa-
ilmancup jne.) kannattaa miettiä, voiko maaliviivalle (tai sen taakse) to-
teuttaa kuvauskorokkeen. Vastaava toteutus on tarpeen myös esim. Ju-
kolan lähdössä. Isommissa tapahtumissa koroketta voidaan käyttää myös 
voittajien kuvaamisessa kisan jälkeen.

Kiilamaiseksi vedetty kuvauskäytävä helpottaa usean kuvaajan toimimis-

Näin me toteutamme...
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Kun valitset kuvauspaikkaa

Kun valitset kuvauspaikkaa, mieti seuraavia asioita:

  Valaistus – sään vaikutukset valo-olosuhteisiin. Mielui-
ten valoisa, hieman avoin kuin hämärä ja puskainen 
alue. Kokeile, miltä kuvat eri rasteilla näyttävät.

  Urheilijoiden tulo- ja menosuunnat. Mieluiten rasti, jos-
sa sekä miehet että naiset käyvät. Sovi käytäntö ajoissa 
ratamestarin kanssa.

  Aikataulu – ehtiikö maastossa kuvat miesten ja naisten 
kärjen sekä voittajat maalissa.

  Kulkeminen – kuka ohjaa kuvaajat maastoon oikealle 
rastille.

  Miten kuvaajat sijoittuvat maastossa niin, etteivät häi-
ritse toisiaan tai urheilijoita.

 Kysy tarvittaessa apua ammattikuvaajalta.
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ta, kun he eivät maalisuoralle zoomatessaan ole toistensa kuvauslinjalla. 
Suunnistuksessa maalirakennelmat (ajanotto, tulospalvelu, kuulutukset) 
on usein sijoitettu siten, että suoraan maalin takaa (maaliin saapuvaa ur-
heilijaa vasten) kuvaaminen on mahdotonta.

Mikäli rakennelmat on sijoitettu heti maalin jälkeen, pitäisi kuvaus-
käytävänkin suunnasta etukäteen miettiä kuvaajien mahdollinen kulku 
maalialueelle niin, ettei turhaan tarvitse ylittää esimerkiksi ajanottolinjaa.

Maalipaikan kuvausalueet pitää olla myös kaikkien toimitsijoiden tie-
dossa ja niitä pitää noudattaa johdonmukaisesti. Toisaalta kisajärjestäjiltä 
pitää löytyä myös joustavuutta ja maalaisjärkeä, mikäli joku ennen kilpai-
lua tehty ratkaisu osoittautuu vääräksi ja parempi on tarjolla.

Kilpailun tiedottaja voi järjestää esim. pääsarjan kolme parasta haastat-
telun lisäksi myös yhteiskuvaan. Kuvaajien toivetta yhteispotrettiin kan-
nattaa kysellä jo ennen kisaa. Näin kuvaajilla on viimeinen mahdollisuus 
paikata päivän puutteet.

Jos tunnet itsesi epävarmaksi kuvauspaikan valinnan ja sopivuuden 
suhteen, ota yhteys johonkin lähiseudun ammattikuvaajaan ja pyydä kon-
sulttiapua. Joskus kisajärjestäjät niputtavat kaksi kärpästä yhteen iskuun 
ja vievät kutsuvieraat ja kuvaajat samalle maastorastille. Vaikka se kisajär-
jestäjän kannalta on helppo ratkaisu, ei se kuitenkaan kuvaajien kannalta 
ole mielekäs toteutustapa. Kaikki ylimääräiset ihmiset maastossa hanka-
loittavat kuvaamista, sillä kuvaajat eivät halua näyttävän maastokuvan 
taustalle ihmisjoukkoa.

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media on monipuolistanut myös tapahtumatiedottamisen. 
Enää ei olla riippuvaisia siitä, että lehdet, tv ja radio julkaisevat juttuja. 
Omaa kohderyhmää ja uusia harrastajia voidaan tavoitella myös ”oikeas-
ta mediasta” riippumatta. 

Facebook on erinomainen kanava esimerkiksi kuvien jakamiseen. Kuva-
painotteiset päivitykset tapahtuman valmisteluista kilpailupäivän aikaisiin 
toimintoihin tuovat tapahtuman lähelle syystä tai toisesta paikan päälle 
pääsemättömillekin. Twitter puolestaan toimii erittäin hyvin reaaliaikai-
seen tapahtumaseurantaan, jossa voi kertoa kärjen startanneen matkaan, 
voittajan tulleen maaliin, palkintojenjaon iloisista ilmeistä ja muusta ”nyt” 
tapahtuvasta. Facebookin, Twitterin, Instagramin ja muiden sosiaalisen 
median kanavien kautta seuralla on hyvä tilaisuus tavoittaa potentiaalisia 
uusia harrastajia luomalla mielikuvaa hauskasta ja mielekkäästä toimin-
nasta, jossa kannattaa olla mukana.

Esimerkiksi Facebook-sivua tai Twitter-tiliä ei kannata hönkäistä perus-
tamaan perustamisen ilosta, vaan sen tulee olla suunniteltua ja kanavan/
kanavien käyttöön tulee olla myös henkilöstöresurssia.  Jos Facebook-si-
vulle ilmestyy puolen vuoden aikana yksi linkki nettisivujen ennakkotie-
dotteeseen, se ei palvele tarkoitustaan.

Sosiaalinen media ei kuitenkaan poista tarvetta varsinaiselle media-
tiedotukselle. Kuten nettisivujen osalta, myös sosiaalisen median osalta 
ei voida olettaa, että mediat poimivat tulostietonsa ja muut tärkeät asiat 
yksinomaan sieltä.

Muista

 Ei somea somen vuoksi. Mieti, mitä ehdit ja pystyt 
tekemään ja mikä tapahtumaasi hyödyttää.

 Some ei korvaa mediatiedotusta, mutta parhaimmil-
laan se tukee sitä mainiosti.

 Ole aktiivinen ja keksi uutta.

 Avaa somekanavasi ajoissa, jotta ihmiset löytävät 
sen ennen tapahtumaasi.

Näin me toteutamme...
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Suunnistuksen mediapalvelut -opas
Oppaan suunnittelu ja sisältö:  
 Viestintäpalvelu Heidi Lehikoinen 
 Suomen Suunnistusliiton viestintä
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(malli ennakkotiedote)

Ossi Orava ja Sanna Suunnistaja tähdittävät Toukorasteja

Suppalan Toukorastit houkuttavat useita suunnistuksen kärkinimiä, joista kovimmat ovat Ossi Orava ja San-
na Suunnistaja. Molemmat kilpailevat sekä sähäkässä kaupunkisprintissä että maastoltaan haastavalla keski-
matkalla.
”Sprintti tarjoaa kokemusta samantyyppisestä maastosta kuin heinäkuun MM-kisoissa tulee olemaan. Jokai-
nen kilpailu on parasta harjoitusta. Ratamestarin tietäen, luvassa on varmasti kinkkistä suunnistusta ja mie-
lenkiintoisia reitinvalintoja. Keskimatkalla odotukseni eivät ole suuret oman menestymiseni kannalta, mutta 
otan sen hyvänä harjoituksena”, Orava sanoi.
Suunnistajalle sen sijaan juuri keskimatka on syy saapua Suppalaan.
”Olen parhaimmillani vaativissa maastoissa, joissa fyysisyys korostuu. Odotan myös suunnistuksellisesti vaa-
tivaa kilpailua”, Suunnistaja tuumi.
Kilpailuihin on osallistumassa 200 suunnistajaa kaiken kaikkiaan 30 eri seurasta.

Medialle tiedoksi: Kilpailut alkavat molempina päivinä kello 12. Pääsarjat alkavat kello 13. Lähtölistat jul-
kaistaan torstaina sivuillamme toukorastit.fi/lahtolistatjatulokset. Käytännön järjestelyjen vuoksi pyydämme 
mediaa ilmoittamaan tulostaan etukäteen sähköpostitse tommi.tiedottaja@toukorastit.fi. Jos haluat tulokset 
sähköpostiisi, ilmoitathan toivotun muodon ja laajuuden mieluiten etukäteen.
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(malli kilpailutiedote)

Risto Rastihaukka ja Liisa Leimasin ylivoimaisia Hippulan Rastipäivillä

Risto Rastihaukka ja Liisa Leimasin voittivat ylivoimaisesti pääsarjat Hippulan Rastipäivillä. Rastihaukka jätti 
miesten keskimatkalla Terho Taimikon peräti kahden minuutin päähän. Taimikon kanssa kovaa kamppailua 
kakkossijasta kävi Ville Viidakko, joka kuitenkin hävisi Taimikolle lopulta 10,2 sekuntia. Leimasin puolestaan 
jätti Merja Metsäkön 1.32 minuutin päähän. Metsäkkö oli lähes yhtä selvä kakkonen, sillä kolmanneksi sijoit-
tunut Kaisa Koivunen jäi hänelle 55 sekuntia.
Rastihaukka oli iloisen yllättynyt sujuvasta suunnistuksestaan ja nopeasta juoksustaan.
”Kakkosrastille tuli pieni koukku, jossa meni 30 sekuntia. Sen jälkeen kaikki meni sujuvasti rastilta toiselle. 
Loppupuolella raskas maasto teki sen, että tossu alkoi jo painaa, mutta taisi se eroista päätellen painaa muilla-
kin. Hyvä, tasapainoinen suoritus”, Rastihaukka sanoi.
Leimasin lähti matkaan naisten sarjan viimeisenä, eikä ollut maaliin tullessaan uskoa voittaneensa.
”Pummasin kolmanneksi viimeistä rastia tosi pahasti, siinä meni paljon aikaa ja väsyneenä alkoi usko jo 
loppua. Olin varma, että Merja olisi voittanut, mutta näköjään alkumatka oli sujunut sen verran hyvin, että 
tuollaiseen isoonkin pummiin oli varaa.”

Kilpailun tulokset väliaikoineen nettisivuiltamme: hippulanrastipaivat.fi/tulokset. 

Lisätietoja tarvittaessa: 
Mediapäällikkö Maiju Mediapäällikkö, 040 3333222 
Kilpailunjohtaja Kauko Kilpailunjohtaja, 055 020022

Tapahtumamme kuvapankissa (hippulanrastipaivat.fi/kuvapankki) on medialle vapaasti käytettävissä kuvia 
kilpailuista.
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(malli ennakkopressi, kisaviikon alussa)

Paikalla ratamestari, kilpailunjohtaja, paikallinen tähti
Kahvitarjoilu
Ajankohta – voit varmistaa alueen päälehden (suunnistus)toimittajalta, että aikomasi ajankohta sopii.
Kisainfo – varmista, että perusinfo tapahtumasta on saatavilla.

Mallikysymyksiä, joista on hyvä lähteä liikkeelle
Kilpailunjohtaja:
- Minkälaiset puitteet tämä maasto tarjoaa kilpailuille?
- Miten luonnehtisit osallistujajoukkoa, minkälaiset kilpailut lauantaina nähdään?
- Järjestelyissä on mukana paljon opiskelijaporukkaa, kerrotko vähän siitä?
- Mikä on oma veikkauksesi kärkikolmikoista pääsarjojen osalta?

Ratamestari:
- Minkälaisilla radoilla kilpaillaan?
- Millaista vauhtia pidetään, mikä on ratamestarin ihanneaika?

 Paikallinen tähti:
- Pääset ensimmäistä kertaa kilpailemaan lähes kotipaikkakunnallasi näin kovatasoisilla rasteilla, miltä se 
tuntuu?
- Ratamestari on sinulle melko tuttu, minkälaisia jippoja veikkaat hänen metsään kehitelleen?
- Minkälaista kilpailua itseltäsi odotat, miten tämä maastotyyppi sopii sinulle?
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TIEDOTUSSUUNNITELMA   SM-MALLIKILPAILU

1. Ulkoinen tiedotus
 Kotisivut 
  Milloin avataan?
  Kuka päivittää?
 
 Kilpailukutsu 
  Milloin ja missä julkaistaan?
  Kuka on vastuussa?

 Kisalehti, kisalogo muut materiaalit, somistukset/kisailme
  Mitä tehdään?
  Kuka tekee?
  Kustannukset?
 
 Lehdistö
  Järjestetäänkö ennakkopressi – milloin, kuka paikalla, kuka vastaa? 
  Yleisinfo – milloin, kenelle ja kuka tekee?
  Mitä ennakkojuttuja tarjotaan –teema, kommentoijat jne.
  Kutsu medialle – ennakkoinfo, kutsu ja vastaus ilmoittautumiseen – kuka hoitaa ja milloin
2. Sisäinen tiedotus
  Kotisivut ja sähköposti
   Mitä asioita hoidetaan tätä kautta?
   Kuka vastaa?
 
  Kokoukset 
   Kuka hoitaa infon kaikille?

3. Mediapalvelut
  Akkreditoinnit  
   Hoidetaanko nettilomakkeella vai sähköpostilla?
   Kuka huolehtii koostamisen?

  Mediatiimi
   Kokoonpano, tehtävät ja aikataulut

  Mediateltta 
   Sijainti kilpailukeskuksessa
   Ketkä paikalla
   Tarjoilut, materiaalit ja muu varustus –mitä tarvitaan, kuka hoitaa
 
  Kuvausrastit
   Kuka valitsee yhteistyössä ratamestarin kanssa?
   Kuka hoitaa kuljetukset ja opastukset?
   Aikataulu?
   Onko järjestäjillä oma kuvapankki? Kuka hoitaa?

  Tulokset ja muut jälkijutut
   Kuka hoitaa tulokset kisasivuille, lehdistölle jne.
   Mitä kisajuttua julkaistaan – kuka huolehtii
   Loppukiitokset medialle ja vastuuhenkilöille – kuka huolehtii


