
Lapsille ja nuorille järjestettyjen harjoitusten ja kilpailujen laatu on harras-
tuksen jatkumisen kannalta hyvin tärkeää. Hyvin järjestetyt ja turvallisiksi 
koetut harjoitukset ja kilpailut synnyttävät positiivisia kokemuksia, innosta-
vat oppimaan lisää ja jatkamaan harrastuksessa. Sopiva maasto, ajantasai-
nen kartta ja laadukkaasti laaditut radat ovat olennainen osa hyvin järjes-
tettyä harjoitusta ja kilpailua.

LAADUN KOULUTUSTA JÄRJESTÄJILLE  
YHTEISTYÖSSÄ ALUEIDEN KANSSA

Suunnistusliitto järjestää keväisin yhteistyössä suunnistusalueiden kanssa 
koulutuksia, jotta lapsille ja nuorille tarkoitettujen harjoitusten ja kilpailujen 
laatu olisi yhä tasalaatuisempaa.

Koulutukset on suunnattu seuraharjoitusten ja -kilpailujen, lasten sarja-
kilpailujen, aluekilpailujen ja kansallisten kilpailujen lasten ja nuorten rato-
jen laatijoille sekä henkilöille, jotka vastaavat kilpailuissa lapsille ja nuorille 
suunnatuista palveluista. Toivomme, että myös kilpailun johto ja valvoja 
osallistuvat koulutukseen. 

Koulutusmateriaalin sisältö 
• lasten ja nuorten maailma, ratamestaritaitojen kehittäminen 
• suunnistusratoja lapsille ja nuorille
• lasten radat – tekniset asiat
• kilpailun järjestelyt
Koulutuksen kesto on 3 tuntia ja se painottuu ratojen laadintaan. Osa 

koulutusmateriaalista jää itseopiskeltavaksi. Koulutustilaisuudet ovat osal-
listujille maksuttomia.

ILMOITTAUTUMINEN

Koulutuksiin ilmoittaudutaan Suunnistusliiton sivuilla viimeistään 2 viikkoa 
ennen koulutusta. Ilmoittautumalla varmistat koulutusmateriaalin koulu-
tukseen. 

TÄHTIMERKINTÄ

Tähtimerkintä on osoitus kilpailun järjestäjän paneutumisesta lasten ja 
nuorten ratoihin. IRMA-palvelussa lisätään tähtimerkintä niille kilpailuille, 
joissa lasten ratojen ratamestari on käynyt lasten ja nuorten ratojen laatimi-
nen -koulutuksen kuluvana vuonna tai kahden edeltäneen vuoden aikana.

UUSIEN KOULUTUSTEN TILAAMINEN

Lasten ja nuorten ratojen laatiminen -koulutus on myös seurojen tilattavis-
sa. Koulutus on oiva paikka kouluttaa toimitsijoita esimerkiksi muutaman 
seuran yhteisiin sarjakilpailuihin. Koulutuksen hinta on 100 €. 

Uusien koulutusten tilaukset:  
 timo.saarinen@suunnistusliitto.fi, p. 040 519 8699.

Koulutusta lasten ja nuorten ratojen laatijoille

Suunnistusliiton koulutuskalenteri: 
www.suunnistusliitto.fi > KOULUTUS

suunnistusliitto.fi 
facebook.com/suunnistusliitto
@SuunnistusSSL
@suunnistusliitto

1 MAASTO
Maasto valitaan lasten näkökulmasta. Maastossa on hyvä 
kulkukelpoisuus ja siellä on sopivasti maastokohteita. 

2KARTTA JA RATA
Kartta on ajantasainen ja selkeä. Rata tarjoaa ikätasolle 
sopivia suunnistustehtäviä. 

3 KILPAILUPAIKKA
Kilpailupaikalle on hyvät opasteet. Kilpailukeskuksen 
rakenteissa on huomioitu lapset ja lasten koko.

4
LÄHTÖ
Lähtö on lähellä kilpailukeskusta. Parhaimmillaan lähtöön pääsevät 
myös saattajat, joilla on rattaat mukana. Lähdön kaaviota 
noudatetaan. Mitä useammin lähtö noudattelee samanlaista muottia, 
sitä turvallisemmaksi kilpailu koetaan.

5 KUULUTUS
Kuulutus huomioi kaikki osallistujat. Kuuluttaja keskittyy kilpaili-
joiden vauhtiin, reippauteen, suunnistuksen hurmaan jne. Sijoitus ei 
ole ensiarvoisen tärkeä tieto kuuluttaa.

6

7
TUTUSTUMISMAHDOLLISUUS
Rataa saa kiertää kilpailun jälkeen. Esimerkiksi tarjotaan mahdollisuus 
mennä maastoon saattajan tai parin kanssa iästä ja kokemuksesta 
huolimatta. Tästä mainitaan ohjeessa, jotta sitä osataan hyödyntää.

8

MAALI
Vastaanottaminen maalissa on iloista. Lapselle ei sanota sanaa 
hylätty, vaan asia selitetään ymmärrettävästi ja kerrotaan perusteet. 
Kehutaan kilpailun suorittamisesta.

Hyvän lasten kilpailun tunnuspiirteitä

Miten teidän seuranne varmistaa näiden asioiden onnistumisen?
Varmistetaan yhdessä mahdollisimman paljon iloisia suunnistuksen harrastajia!

PALKINNOT
Jokainen saa palkinnon osallistumisesta. Palkintojen jakotapa on 
näyttävä ja lapsia arvostava. Palkintojen jakotapa lukee ohjeessa, 
jotta jokainen osallistuja tietää, mistä ja milloin sen saa.


