
Liedon Läpsyttely – ensimmäinen lähikilpailu yrityksen järjestämänä

Talvella 5 turkulaista suunnistajaa perustivat liikuntatapahtumien järjestämiseen keskittyvän 
yrityksen, nimeltään Jatkuva Liike Oy. Yritys sai kunnian olla historian ensimmäisen lähikisan 
järjestäjä. Samalla tapahtuma oli historiallinen myös siksi, että ensimmäistä kertaa kaupallinen 
toimija järjesti kansallisen suunnistuskilpailun.

Kevään kilpailukalenteri vuonna 2021 näytti huhtikuun osalta aavistuksen ohuelta. Toisaalta huiput 
kaipasivat kipeästi sprinttikilpailuja valmistautuakseen EM-kilpailuihin ja tietenkin tavallinen 
suunnistuskansa on aina janonnut kilpailuja hyvin ja hartaasti toteutetun talviharjoittelun jälkeen. 
Pohdimme asiaa hetken aikaa maaliskuun loppupuolella ja varsin nopeasti keskuudessamme virisi 
tahtotila moisen kisan kokoon kasaamisesta rajoitusten sen salliessa.

Pohdimme hieman myös metsäkisan järjestämistä, koska sprinttikilpailu saattaa usein olla hiukan 
työläämpi. Ja näinhän se onkin – kaikkine lupakyselyineen isännöitsijöiltä, taloyhtiöiltä ja 
viranomaisilta. Lähikilpailun luonne toisaalta helpotti paljon, koska lähellekään kaikkia normaaleja 
palveluja ei tarvitse järjestää.

Itse tuotteen eli suunnistuskartan ja ratojen luomisen suhteen toimimme uutena organisaationa 
kohtuullisen hyvin, joskin oli tiedostettava että ei niitä karttaa ja ratoja vaan koskaan voi 
täydellisiksi saada. Käyttämämme kartta ei ollut sieltä tuoreimmasta päästä, joten sen kuntoon 
jumppaamisessa kului  luonnollisesti kosolti tunteja. Ratojen tekeminen Liedon keskustaan 
luonnistui hyvin, pääosin sen takia että ratamestari Aaro Julkusella oli vankka kokemus Forssan SM-
sprintin ratamestarointiryhmässä toimimisesta. Päätimme hyvissä ajoin, että maastoon ei 
rakenneta mieletöntä määrää tekoaitoja, vaan käytetään muutamaa täsmäasetta, sekä kieltämällä 
vilkkaat tiet ja sallimalla niiden ylitykset vain kartioiden korostamien suojateiden ylitse, luodaan 
riittävän haastava pelikenttä.

Ensimmäisen kisan järjestämiseen kuuluu pienet yllätykset: kisan lähestyessä ja mainion 
valvojamme Opa Mattilan aktivoituessa saimme kuulla että rastipisteinä käyttämiämme puita oli 
mystisesti hävinnyt, ja yksi pensasaitahan kuuluu aina leikata maan tasalle juuri ennen 
sprinttikisaa! Puut pystytettiin kilpailunjohtaja Paukkusen toimesta aamulla (korjattiin toki pois 
kisan jälkeen) ja pensasaitakin merkattiin nauhalla kielletyksi, samoin kuin tekoaitamme. Itse kisan 
aikana ainoa takapakki oli kylmän kelin vuoksi hetkeksi hyytynyt tulospalvelu, mutta saimme sen 
onneksi varasysteemeillä pelaamaan.

Kisasta tiedottaminen on mullistunut täysin viimeisten vuosien aikana ja siinä pyrimme olemaan 
aktiivisia ennen kisaa ja sen aikana sosiaalisen median kanavien avulla. Tuukka Mäkinen hoiti 
tiedotuksen päävastuun ja teimme muutkin kisasta livehaastatteluja ja kuvattiin se mitä ehdittiin.
Saamamme palaute oli valtaosaltaan hyvin positiivista ja ratoja kehuttiin vuolaasti. 

Maajoukkuesuunnistajien kiitokset lämmittivät ratamestareita ja yleisesti ottaen kevyitä 
järjestelyitä ei moitittu vaan kiitettiin monta kertaa samoilla sanoilla: ”tosi kiva kun järjestitte!”. 
Saimme itse paljon oppia lähdön ja maalin toiminnasta ja aiomme jatkossa käyttää näitä fiksusti. 
Terveysturvallisuus oli hiukan kuuma peruna ennen kisaa, mutta kyllä vain suunnistajat 
käyttäytyivät fiksusti. Maalissa tarjotut maskit ja käsidesit käytettiin ja turvaväleistä ei tarvinnut 
huomauttaa kuin kerran.



Suuri kiitos kisojen onnistumisesta kuuluu asiakkaille, kilpaileville suunnistajille. Ai että on hienoa 
kun ohjeita ja sääntöjä noudatetaan. Näin kisoista jää kaikille hyvä mieli.


