
alle 14-v. lasten ja nuorten

KOMPASSI-TAPAHTUMAT
esite ja OHJEISTUS 2021



Suomen Suunnistusliitto on uudistanut lasten ja nuorten 
tapahtumatoimintaa. Tapahtumat tähtäimessä -uudistuksen 
olennainen osa on uusi alle 14-vuotiaiden Kompassi 
-tapahtumakokonaisuus: valtakunnallinen suurtapahtuma sekä 
alueelliset cup- ja viestitapahtumat sekä alueleiri. 

Kompassi-tapahtumissa kisaillaan kulta-, hopea- ja pronssi-
kompassisarjoissa, joiden rinnalla seikkailulliset ForFun -sarjat tuovat 
monipuolisuutta perinteisten kilpasuunnistustuotteiden rinnalle. 

Lasten ehdoilla suunnitelluista tapahtumista löytyy innostavaa 
tekemistä koko perheelle: kisailijoille, seikkailijoille ja lajikokeilijoille. 
Uuden ja  yhtenäisen  tapahtumamallin tavoitteena on 
säännönmukaistaa ja selkeyttää suunnistuksen lasten sekä nuorten 
matalan kynnyksen tapahtumatoimintaa ja innostaa yhä useampaa 
osallistumaan.

Kompassi-tapahtumat ovat mukavia mahdollisuuksia suunnistaa 
erilaisissa maastoissa, tutustua kavereihin ja nauttia tapahtuman 
tunnelmasta. Kilpailu on varsinkin pienimmille lapsille myös leikkiä, 
joten menestyminen tai sijoitukset eivät ole alkuvaiheen tärkein 
tavoite. Oleta lapsen kilpailemisessa on ilo, omatoimisuus ja aikuisen 
vankkumaton tuki.
 
Innostetaan yhdessä yhä useampia lapsia ja nuoria osallistumaan 
aktiivisesti hienon ja monipuolisen lajin harrastustoimintaan!

Timo Saarinen & Katri Lindeqvist
Suomen Suunnistusliitto
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CUP CUP CUP LEIRI CUP CUPVIESTI VIESTI

Vuonna 
2021

18. / 19.9.

alueelliSET KOMPASSI-TAPAHTUMAT
Seurat järjestävät alueilla kauden aikana viisi cup-tapahtumaa, kaksi 
viestitapahtumaa sekä leirin. Kompassi -tapahtumat alkavat huhtikuussa ja 
päättyvät syyskuussa. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni alue järjestää 
viimeisen alueellisen tapahtuman vuosittain samana viikonloppuna syyskuun 
puolivälissä.

13-14 -v.
suora

Erilaisia reitinvalintoja 
eritasoisille suunnistajille.

11-12 -v. 
TR ja suora

Helpot  radat

1o -v. ja alle 
RR ja suora

Erittäin helpot radat

huhtikuu - kesäkuu elokuu - syyskuu

KOMPASSISARJAT (tytöille ja pojille erikseen)

 cup-pisteet
Alueella keväästä syksyyn käytäviä cup-osakilpailuja on 5 kpl, joista loppupisteet 
lasketaan 4 parhaan kilpailun osalta. 

Pisteitä saa kunkin sarjan 10 parasta siten, että voittaja saa 10 pistettä, seuraava 9 
jne. Kaikki osallistujat saavat vähintään yhden pisteen.

Hopea- ja pronssisarjoissa kilpaillaan sekä 
TR/RR- että suorilla radoilla. TR/RR- ja suoran 
radan sarjoissa jaetaan kummassakin 
pisteet yleisten ohjeiden mukaisesti. Cup-
yhteispisteet näissä sarjoissa yhdistetään, 
jolloin suunnistaja voi osakilpailuiden välillä 
juosta valinnan mukaan siimariin tukeutuvalla 
radalla tai suoralla radalla.

KOMPASSI-VIESTI kisaillaan kaksi kertaa 
vuodessa kaikilla alueella.Ensimmäinen 
viestitapahtuma on kevätkauden päätteeksi ja 
toinen syyskauden päätteeksi. 

Kevätkauden viesti kokoaa eri ikäryhmien 
suunnistajat samoihin joukkueisiin.
Viestissä on kuusi osuutta, joista kolme 
tytöille ja kolme pojille. Tyttöjen ja poikien 
juoksujärjestys vaihtelee vuosittain. Vuonna 
2021 viestin aloittavat pojat, 2.os. tytöt jne. 
1.os. Kultakompassi-ikäiset (suora rata)
2.os. Hopeakompassi-ikäiset (TR-rata) 
3. & 4.os. Pronssikompassi-ikäiset (RR-rata) 
5.os. Hopeakompassi-ikäiset (TR-rata)
 6.os. Kultakompassi-ikäiset (suora rata)

Syyskauden viestit käydään ikäluokittain ja ne voivat toimivat esimerkiksi samalla 
ikäsarjojen aluemestaruuskilpailuina. Viestitapahtumat ovat innostava tapa päättää 
alueen kevät- ja syyskausi.
Kultasarja (13-14 -vuotiaat)
Hopeasarja (11-12 -vuotiaat)
Pronssisarja (10-vuotiaat ja alle)
Alueella on vapaus päättää, mitkä osuudet ovat siimariin tukeutuvia TR-osuuksia 
hopeakompassisarjassa ja RR-osuuksia pronssikompassisarjassa.



KOMPASSI-LEIRI 
Elokuinen alueleiri kulta- ja hopeakompassi-ikäisille kisailijoille ja seikkailijoille. Leirillä 
tutustutaan kavereihin ja pidetään hauskaa suunnistaen, liikkuen ja seikkaillen. Leirin 
voi järjestää yöpymisellä tai leiripäivinä. 

Leiri pidetään vuosittain elokuun alussa sunnuntai-illasta tiistai-iltaan. Vuosittainen 
suositusajankohta ilmoitetaan aina Suunnistusliiton sivuilla. Suunnistusliitto laatii 
leirille leiriohjelmaesimerkkejä.

ilmoittautuminen & maksut
Kulta-, hopea- ja pronssikompassisarjoihin osallistuminen edellyttää, että suunnista-
jalla on kilpailulisenssi. Kilpasarjoihin ilmoittaudutaan IRMA-palvelun kautta. ForFun 
-sarjoihin osallistuminen ei edellytä lisenssiä ja ilmoittautua voi myös paikan päällä.

Kompassi -tapahtumien osanottomaksujen ei tulisi koitua kenellekään kynnykseksi 
ilmoittautua mukaan tapahtumaan. Suositus kilpasarjojen osanottomaksuksi on en-
nakkoilmoittautuessa 10€/hlö ja jälki-ilmoittautuessa 15€/hlö. ForFun -sarjoissa Ras-
tirallin suositellaan olevan maksuton ja Point2Run -radan suositushinta on 5€/hlö tai 
10€/ryhmä. 

Kompassi -tapahtu-
mien ympäristö vali-
taan lasten ja perhei-
den ehdoilla. Paikan 
päälle on helppo tulla 
ja siellä on mukava viet-
tää aikaa. Mikä sopisi-
kaan mukavammin kesäisen arki-illan 
viettoon kuin uimaranta, leikkipuisto tai 
urheilupuisto?

Kompassi -tapahtumien radat kulke-
vat mukavissa ja turvallisissa ympä-
ristöissä, joissa on paljon kartanlukua 
helpottavia selkeitä maastokohteita 
ja hyvä näkyväisyys. Kartan laatu on 
hyvä ja mittakaava 1:3000-1:7500.

Sprinttiä, pihaa ja lähimetsiä!

FOR FUN -seikkailusarjat
ForFun -sarjat ovat suunniteltu madaltamaan  kynnystä tapahtumatoimintaan 
lähtemiseksi ja vaihtoehdoiksi ei-kilpailullisesti orientoituneille lapsille. ForFun 
-sarjoja on vähintään alla olevat kaksi vaihtoehtoa, mutta seura voi keksiä lisäksi 
myös omia toteutusvaihtoehtoja. Seikkailusarjoihin ei vaadita lisenssiä ja ilmoit-
tautuminen on mahdollista aina myös paikan päällä. Osallistua voi yksin tai poru-
kassa suunnistaen.

LEIMAUSRATA

Tarvikkeet

RASTILIPUT JA 

TIKUT/RASTITOLPAT: 

EMIT-LEIMAUSSETTI: 

LÄHTÖ
MAALI

Harjoituksen kuvaus

Tavoitteena on kiertää rata mahdollisim-

man nopeasti ja harjoitella leimausta.

Opettaja kertoo miten rata menee.

Oppilaat asettuvat jonoon ja jokainen saa 

oman Emit-leimasimen.

Oppilaita lähetetään radalla pienin eroin.

Oppilaat juoksevat mahdollisimman lujaa 

rastilta toiselle ja leimaavat jokaisella 

rastilla.

Maalissa Emit-kortti puretaan ja oppilas 

saa itselleen ajan. 

Aikaa voi koittaa parantaa seuraavilla 

kierroksilla.

Radan pystytys

Leimausrata on helppo toteuttaa ulkona tai 

sisällä. Rasteina voi olla oikeat rastiliput, tötsät tai 

esimerkiksi koulukartalla.fi -sivulta tulostetut 

paperirastit.

Radan ei tarvitse olla haastava, rastit voidaan 

laittaa esimerkiksi ruohokentälle. Vie rastit rinkiin 

n. 10 metrin etäisyydelle toisistaan. Jokaiselle 

rastille tulee Emit-leimasin.

Lähtö ja maali ovat vierekkäin.

Leimausrataan saa lisää haastetta viemällä sen 

haastavampaan maastoon tai hyödyntämällä 

pihan leikkivälineitä reitillä.

Katso tarkemmat ohjeet 
suunnistusliitto.fi

 

EMOJI-bongaus

Yhdistä rastin numero ja emoji!1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0

point2run 
Polkuja ja muita johdattelevia 
kohteita pitkin edettävä helppo 
suunnistusrata, joka on suun-
nattu aloittelijoille, lajikokeili-
joille sekä kaikille seikkailun-
haluisille suunnistajille.. Osalla 
rasteista on seikkailullisia teh-
täviä. Noin 2 km pituisen radan 
voi kiertää yksin, parin kanssa 
tai ryhmässä.

rastiralli 
1. Leimausrata
Maastoon merkitty lyhyt reitti, 
jonka varrella leimataan rasteilla. 
Innokkaimmat kirmaavat radan 
moneen kertaan koittaen parantaa 
omaa aikaa.
2. Toiminnallinen suunnistusrata
Pienille lapsille suunniteltu 
toiminnallinen lyhyt piha-alueen 
suunnistusrata, jonka rasteilta 
löydät hauskoja kuvia, tehtäviä tai 
kysymyksiä.



Alueen YHTEINEN TAVOITE toimii
harjoittelun ja osallistumisen kannustimena 

sekä pidemmällä aikavälillä ryhmää yhdistävänä tekijänä. 
Yhteisöllinen tunne kasvaa, 

kun on paljon toimintaa ja tapahtumia, 
eli paikkoja joissa oppii tuntemaan suunnistuksen ja kaverit. 

VALTAKUNNALLINEN KOMPASSI-tapahtuma
osana elokuista nuorten superviikonloppua
Valtakunnallinen Kompassi-tapahtuma on avoin kansallinen suunnistustapahtuma, 
jonne kokoontuvat lapset ja nuoret ympäri Suomen. Tapahtuma järjestetään Nuorten 
Jukolan jälkeisenä päivänä ja samaan nuorten superviikonloppuun kuuluu myös INOV-
8-liigan finaalit 16-20 -vuotiaille.  

Kultakompassi -sarjalaiset ovat pääosassa 
valtakunnallisessa tapahtumassa ja käyvät 
kilpailun yhteislähdöllä. Hajonnat toteutetaan 
perhoslenkein. Ensimmäisenä maaliin tullut 
tyttö ja poika ovat voittajia.

Hopeakompassi -sarja valtakunnallisessa 
tapahtumassa  on 12-vuotiaiden suora 
rata väliaikalähdöllä. Tapahtuman 
sarjavalikoimassa on myös TR-rata, mutta 
kyseinen sarja ei ole mukana alueottelussa.

Pronssikompassi -sarja kilpaillaan 
rastireittinä väliaikalähdöllä. Kymmenen 
vuotiaiden suoraa rataa ei tarvitse järjestää 
valtakunnallisessa Kompassi-tapahtumassa.  

KAIKKIEN YHTEINEN ALUEOTTELU
Henkilökohtaisten kilpailujen lisäksi alueet 
mittelevät paremmuudesta alueottelun 
merkeissä. Jokaisella osallistujalla on 
mahdollisuus kerryttää pisteitä oman 
alueen pottiin. Sarjoittain 40 parhaalla on 
mahdollisuus saada pisteitä. Alueottelun 
tuloksiin lasketaan kunkin alueen kolmen 
parhaan kilpailijan pisteet kulta-, hopea- ja 
pronssisarjassa.

D10RR
H10RR

D12
h12

D14
h14

3 parasta / 
alue lasketaan 

mukaan

3 parasta / 
alue lasketaan 

mukaan

3 parasta / 
alue lasketaan 

mukaan

väliaikalähtö väliaikalähtö yhteislähtö,
hajonnat

kultakompassi-ALUEOTTELU
Henkilökohtaisen kilpailun ohella 
Kultakompassi-sarjalaisilla on 
edelleen mukana oma alueiden 
välinen joukkuekilpailu kuten 
aiemmin. Tuloksiin lasketaan 
alueen kolmen parhaan tytön ja 
pojan yhteispisteet.

Tarkennukset pisteytysohjeisiin tulevat Suunnistusliiton  
Kompassi-tapahtumien sivuille.



miten alkuun? 

Tapahtumasarjan toteutuksen suunnittelu kannattaa aloittaa alueella 
mahdollisimman varhain. Alueen nuorisovastaavan johdolla seurat sopivat  
vuosittain tapahtumien järjestämisvastuusta ja päivämääristä.

Alueen nuorisovastaava myös toimii yhteyshenkilönä Suunnistusliiton ja alueen 
välillä sekä järjestää alueen cup-pisteiden laskun.  

Seurojen on hyvä informoida jäseniään alueellisista ja valtakunnallisesta 
tapahtumasta hyvissä ajoin ennen uuden kauden alkua. Innostetaan yhdessä 
jokaiselta alueelta vahvan osanotto mukaan valtakunnalliseen huipennukseen

palkiNNOT
Valtakunnallisessa tapahtumassa alueottelun sekä Kultakompassi 
-sarjan voittaja-alueet saavat kiertopalkinnot vuodeksi haltuunsa. Myös 
henkilökohtaisten sarjojen parhaat palkitaan kunniapalkinnoin Suunnistusliiton 
toimesta.

Alueelliseen cupiin on tilattavissa sarjojen kolmelle parhaalle Kompassi-mitalit. 
Kompassi-mitalit tulevat tilattavaksi Suunnistusliiton materiaalit-sivuille. 
Suunnistusliitto etsii tapahtumakonseptille kumppania osallistumispalkintojen 
mahdollistumiseksi. 

Kaikille alueellisiin Kompassi-
tapahtumiin osallistuville 
jaetaan Tapahtumat 
tähtäimessä tarra-arkki, jonka ideana 
on, että lapsi saa jokaisesta osallistumiskerrasta 
liimata  kortin kääntöpuolelle yhden tarran. Tämä 
on tehty pronssikompassisarjalaisien näkökulmasta 
osallistumisen innoittajaksi. 

Keräilytarrat!


