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Lähikilpailu 
Ohjeistus järjestämiseen ja säännöt

Lähikilpailut ovat 

kuntorastien 

kilpailuversio, jossa 

ratasuunnittelu lähtee 

kilpailuvaatimusten 

toteuttamisesta. 
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1 Lähikilpailun säännöt  
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3 Ohjeita koronan leviämisen ehkäisemiseksi 

Lähikilpailuiden ohjeistus ja säännöt vuodelle 2021 on tehty Suunnistusliiton toimi- ja luottamushenkilöiden sekä 

lähikilpailuiden tapaisia kilpailuita toteuttaneiden suunnistajien kanssa yhteistyössä. Ohjeistukseen on koottu 

hyväksi koettuja toimintamalleja ja sivuilla löytyvissä sitaateissa on lainattu kesän 2020 korona-ajan kilpailuiden 
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Kohti kevyempiä 

kisajärjestelyjä 

”Kilpailut ovat tapahtumia, jotka näkyvät ja houkuttelevat. Perinteisten 

kisojen ohella seurat järjestävät ns. kevyt- ja pienkisoja, joihin arkisin 

lähellä järjestettävinä on helppo osallistua. Lajisääntöuudistuksen myötä 

kevyt- ja pienkisoja järjestetään säännöllisesti useilla alueilla 

talvikaudella sekä kesällä arkipäivinä.” 

Oheinen lainaus on suunnistuksen uudesta vuoteen 2025 ulottuvasta strategiasta. 

Suunnistus on tällä hetkellä reippaassa muutoksessa. Lajin harrastaja- ja suoritusmäärät 
kasvavat, mutta ihmiset haluavat yhä useammin suunnistaa arkipäivinä iltaisin. Toisaalta 
eteläisessä Suomessa suunnistus on muuttunut ympärivuotiseksi, kun talvikaudella 
viikonloppuisin järjestetään huomattavasti erilaisia talvirasteja.  

Myös kilpailutoiminnan on syytä olla joustavasti muutoksessa mukana. Lyhyen 
etäisyyden päässä arki-iltaan sijoittuva kilpailu vapailla lähtöajoilla ja yksinkertaistetuilla 
järjestelyillä antaa suunnistajalle saman kilpailusuorituksen nautinnon ja rankipisteet 
kuin viikonlopun kisakin.  

Järjestäjälle lähikisa voi olla houkutteleva järjestää. Seuralle kansallisen kilpailun 
järjestäminen on yksi perinteisin talkootoiminnan ja varainkeruun muoto. Lähikisassa on 
monella tapaa helpotetut järjestelyt, joka tekee sen pienemmillekin seuroilla 
mahdolliseksi järjestää. Kun suunnistajat löytävät arki-illan tai talven viikonlopun 
kisoihin, voi tapahtuman järjestäminen olla seuralle myös hyvin kannattavaa. 
Lähikisa voi olla myös uusille suunnistajille ensikokeilu kilpailuihin. 

Viime vuosina lisenssien lunastaneiden suunnistajien määrä on vähentynyt. Lähikisat 

ovat yksi seurojen ja liiton yhteinen ponnistus siihen, että lajimme on houkutteleva ja 

joustava myös uusille kilpailuihin tuleville harrastajille. Huolehtimalla yhdessä riittävän 

suuresta kilpailijoiden määrästä, voivat myös perinteiset kisat jatkossa hyvin.  

Mika Ilomäki 

Toimitusjohtaja, Suomen Suunnistusliitto ry 
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Ohjeita ja vinkkejä lähikilpailun järjestämiseen 
 

Seuraavaan on koottu keinoja keventää kilpailutapahtumien järjestelyjä sekä tehdä osallistumisesta 

joustavampaa. Luettelossa on esimerkkejä, jonka pohjalta lähikisan järjestäjä voi ideoida omaan 

tapahtumaan sopivan mallin.  

 

Kilpailun hakuprosessi 
Kilpailua tulee hakea Suomen Suunnistusliitolta viimeistään kaksi viikkoa ennen kilpailuajankohtaa. 

Kilpailun hakeminen tapahtuu IRMA-järjestelmässä kuten kansallisen kilpailun tapauksessakin. Jos 

kilpailuhakemus jätetään IRMAan myöhemmin kuin 4 viikkoa ennen kilpailua, on sen jättämisestä 

ilmoitettava sähköpostilla tapahtumapäällikkö Petteri Palmille, petteri.palmi(at)suunnistusliitto.fi. 

Hakemuksen käsittelyssä ketteryyden lisäämiseksi tapahtumapäällikkö voi ohittaa suunnistusalueen 

käsittelyvaiheen. 

Aikaikkuna  
Lähikilpailu voidaan järjestää lajeittain seuraavasti, mikäli samalla alueella ei ole samana päivänä 

toista lähikilpailua tai arvokkaampaa kilpailua. 

Suunnistus ja pyöräsuunnistus: Marras-maaliskuussa kaikkina viikonpäivinä. Huhti-lokakuussa 
maanantaista torstaihin. Huhti-lokakuussa perjantaista sunnuntaihin, jos lisäksi naapurialueella ei 
ole kansallista tai arvokkaampaa kilpailua samana päivänä. Huhti-lokakuun osalta lähikilpailua voi 
hakea vasta helmikuun ensimmäisen päivän jälkeen kilpailun järjestämisvuonna. 
 
Hiihtosuunnistus: Kaikkina viikonpäivinä, jos lisäksi naapurialueella ei ole kansallista tai 
arvokkaampaa kilpailua samana päivänä. Lähikilpailua voi hakea samalle kilpailukaudelle 1.11. 
alkaen. 
 

Aikataulu 
Normaalista poikkeavat karsitut toiminnot kilpailukeskuksessa ja kokonaisuudessa, nopeutettu 
kilpailun hakuprosessi sekä osallistujan ilmoittautumisaikataulu tapahtumaan mahdollistavat 
järjestämisen nopeallakin aikataululla. Talkoolaisia tarvitaan normaalia vähemmän. 
Kaikki tehdään nopeutetussa aikataulussa normaaliin verrattuna. Aloituksesta itse kilpailuun voi olla 
aikaa vain 1–2 kk. 
 

Kilpailujen järjestämisen nopealla aikataululla mahdollistavat seuraavat asiat: 
o uusi kartta on valmistumassa tai vanha on käyttökelpoinen 
o maasto on järjestäjille tuttu 
o maanomistajien luvat saadaan helposti hankittua. Nopeutetusta järjestelyprosessista 

huolimatta maanomistajaluvat, taloyhtiöluvat ja tapahtuman järjestämisluvat täytyy 
muistaa hoitaa ajallaan. 

o kilpailukeskus sijaitsee paikassa, jossa ei tarvita merkittäviä rakentamisia (esimerkiksi 
ainoastaan maaliteltta pystyyn ja rastit maastoon) 
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Sijainti 
Tavoitteena on, että lähikilpailut olisivat lähellä taajamien keskustoja. Näin parannetaan 
tapahtumien saavutettavuutta ja edesautetaan myös uusien harrastajien saamista mukaan 
kilpailuihin. On hyvä miettiä kilpailun järjestämistä poikkeuksellisistakin ympäristöissä lähellä 
kaupunkia tai kaupungissa. 
 
Kilpailukeskus voi olla rakennetussa ympäristössä, jossa esim. wc, pesu, sähköt ovat valmiina. Silti 
tulee huomioida myös tapahtuman tavoitteet esim. haluttu suunnistuksen vaativuus kilpailun 
kohderyhmä huomioiden. 
 
Kun kilpailutapahtuma järjestetään taajamassa, on se väistämättä tuttua suunnistusmaastoa osalle 
osallistujista. Lähikisojen osalta maastotuntemusasiaa voidaan katsoa löyhemmin, kuin kansallisten 
tai SM-kilpailuiden osalta. Ratamestarityössä voidaan pohtia rakennettujen esteiden tai kiellettyjen 
alueiden sijoittamista tuomaan reitinvalintoihin yllätyksellisyyttä. 

 

Opastus 
Opastus kilpailukeskukseen voi tapahtua vain gps-linkin / koordinaattien avulla. Teiden varsille 
sijoitettuja opastekylttejä ei ole välttämätöntä pystyttää, mikäli paikalle ei odoteta yleisöä, uusia 
lajikokeilijoita tai paikan päällä ilmoittautuvia kunto- tai perhesuunnistajia. Tapahtuman näkyvyyden 
ja aloittelijoiden saavutettavuuden kannalta opasteisiin panostaminen voi olla kuitenkin hyödyllistä. 

 

Lähtöajat  
 
Vapaat lähtöajat. Poistavat lähtölistoista aiheutuvan työn ja tuovat osanottajille vapauden valita 
annetusta aikaikkunasta itselleen sopivan lähtöajan. Vapaita lähtöaikoja käytettäessä talkooväkeä 
tarvitaan vähemmän, jolloin pienikin seura pystyy järjestämään kilpailut. 
 
Lähdössä oleva toimitsija huolehtii, että kullekin radalle lähtevillä on vähintään 1 min lähtöväli. Jos 
osanottajia on paljon, on mahdollisuus, että tämä lähtötapa aiheuttaa jonotusta lähdössä. Vapaat 
lähtöajat sopivat käytäntöön, kun osanottajamäärä on kohtuullisen pieni tai aikaikkuna mahdollista 
pitää riittävän väljänä osanottajamäärään nähden. 
 
Varaa ennakkoon lähtöaika annetussa aikaikkunassa. Jos tapahtuman järjestäjä haluaa antaa 
osallistujalle mahdollisuuden tietää ennakkoon, milloin metsään pääsee ja välttää uhan mahdollisista 
jonoista lähtöpaikalla. Lähtöajan varauksiin on olemassa sovellukset kuten O-Skills ja 
Nettirasia. Järjestäjällä on mahdollisuus ohjailla sarjoja lähtemään tiettyyn aikaan. 
 

”Vapaita lähtöaikoja kiiteltiin, mutta homma 

ruuhkautui alussa. Olisi pitänyt olla enemmän 

lähtökaistoja ja 0-leimasimia.” 
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Radat ja sarjat 
 

Kilpailussa on hyvä käyttää ikä- ja sukupuolijaoteltuja sarjoja, mutta se ei ole välttämätöntä. Mikäli 

ikä- ja sukupuolisarjoja ei käytetä, ei kilpailusta myöskään lasketa rankipisteitä ja tästä on 

mainittava kilpailukutsussa. Järjestäjän on huomioitava rankilaskennassa edellytettävät suoritus- ja 

lähtötavat. 

Vähemmän ratavaihtoehtoja. Tapahtumassa voi olla käytössä yleisesti kilpailuissa käytetyt ikä- ja 
sukupuolijaotellut sarjat, jolloin tuloksista voidaan laskea rankipisteet. Näille sarjoille voidaan 
kuitenkin käyttää varsin vähänkin ratoja, esimerkiksi neljä rataa, jolloin monet sarjat käyttävät 
samaa rataa. 
Tapahtumassa voi olla myös kuntorastien tapaan 4 sarjaa/rataa: 2 km, 3 km jne.  Tällöin ei siis 
käytetä ikä- ja sukupuolijaoteltuja sarjoja eikä voida siis laskea rankipisteitä. 
 
Ratojen vaativuustasot. Seura voi ottaa käyttöön Suunnistusliiton tekemän ratojen vaativuutta 

osoittavan kuvauksen kuntorasti- ja lähikilpailutapahtumia varten. Suunnistusliitto laatii kevään 

2021 aikana ko. kuvauksen.  

 

 

 

d

”Lähtökohta oli, että 

mistään lähdön ja maalin 

välillä ei tingitä, mutta 

näiden ulkopuolelta   

tingitään kaikesta 

mahdollisesta.” 
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Ilmoittautuminen  
 
Ilmoittautuminen myös lähikisaan tapahtuu IRMAn kautta, jotta voidaan varmistaa, että 

osanottajilla on lisenssi sekä rankipisteet voidaan laskea. Lisenssien avulla on mahdollista todentaa 

suunnistuksen todelliset harrastajamäärät. On tärkeää, että seurat ovat tässä yhteistyössä liiton 

kanssa, jotta voimme osoittaa lajin avustuksista päättäville tahoille suunnistuksen todelliset 

harrastajamäärät. Toistaiseksi mm. Opetus- ja kulttuuriministeriön raportoinnissa lisenssit ovat 

merkitsevin tieto.  

Järjestäjä huomioi, että ilmoittautumisajan tulee päättyä viimeistään 36 tuntia ennen ensimmäistä 

lähtöä. 

Lähikilpailuun voi osallistua myös edustamatta mitään seuraa. Tällä on tarkoitus madaltaa 

kuntosuunnistajan tai lajikokeilijan osallistumista lähikilpailutapahtumaan. 

 

Tulokset 
Tulokset ovat ainakin netissä, jolloin tulostauluja ei välttämättä tarvita kilpailukeskuksessa.  
Tulokset on toimitettava viiden (5) päivän kuluessa kilpailun päättymisestä IRMA-järjestelmään 

vaaditussa muodossa. Vaaditusta muodosta poikkeavia tuloksia ei käsitellä. 

 

Maksut  
Hintasuositus suunnistuksen lähikisassa aikuisilta on 15 € ja jälki-ilmoittautuminen 20 €. Lasten 
hinnat 10 € ja jälki-ilmoittautuneena 15 €. 
 
Hinta on hyvä olla kansallista kilpailua hiukan matalampi, sillä palvelutaso tapahtumapaikalla on 
alhaisempi, mutta kuitenkin kuntosuunnistustapahtumaa hieman kalliimpi.  

 

Palkinnot 
Lähikisan erottaa kuntosuunnistustapahtumasta ja siitä tekee houkuttelevamman, kun radoittain 
parhaat palkitaan. Kun ratoja on vähemmän, on palkintojen määrä myös vähäisempi. Suositeltavaa 
on kuitenkin palkita sekä parhaat naiset/tytöt ja miehet/pojat sekä huomioida myös eri-ikäluokat 
sopivilta osin.  
 
Lapsille ja nuorille palkintokannusteet ovat erityisen tärkeitä. Kilpailumaksun on hyvä olla 
suhteutettuna palkintoihin. Mikäli tapahtumamaksu on alhainen, ei palkintojenkaan tarvitse olla 
arvoltaan suuria. Lahjakortti on suositeltava, helppo, houkutteleva ja käytännöllinen palkinto.  

 
Palkinnot jaetaan esimerkiksi sähköpostilla lahjakortteina tai arpomalla etukäteen. Palkintojen 
jakamistavasta informoidaan etukäteen, esim. pyydetään noutamaan määritellystä paikasta 
kilpailukeskuksesta. Kilpailukeskuksessa palkitaan H/D21- ja lastensarjat. 
 

Palvelut 
Tapahtumapaikalle voidaan järjestää palveluita kuten ravintola, kahvio ja urheiluvarustemyyntiä, 
mutta se ei ole pakollista. Pesupaikkaa ei tarvitse järjestää. 
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Käymälät 
Jos käymälää ei ole järjestetty, on se tärkeä mainita tapahtuman ohjeissa etukäteen. 

 

Toimitsijoiden minimimäärä 
Lähikisojen kevyemmät järjestelyt mahdollistavat tapahtuman toteuttamisen pienemmällä 
järjestelykoneistolla. Metsäsuunnistuskilpailussa toimitsijoiden määräksi saattaa riittää 10 henkilöä, 
sprinttikilpailussa tarvitaan toimitsijoita myös rastivahdeiksi ja liikenteen valvojiksi. Esimerkiksi 
seuraaviin tehtäviin on hyvä sijoittaa toimitsijoita. 
 
Lähtö: Lähtöalueella / -viivalla tarvitaan muutamia toimitsijoita valvomaan lähtöaikaa, lähtövälejä ja 
karttoja. Lapsille on tarpeen olla opastajia ja auttajia lähtötoiminnoissa. 
 
Info: Kilpailukeskuksessa on tärkeä olla infohenkilö sekä linjasto, missä voi hoitaa jälki-
ilmoittautumiset. 
  
Maali: Maalissa on hyvä olla henkilö varmistamassa tulospalvelua silloinkin, kun tulosleimaus 
hoidetaan esimerkiksi Navisportin kautta älylaitteiden avulla online-tyyppisesti. 
 
Paikoitus: Varmista, että parkkipaikkoja on saatavilla riittävästi. Tarvittaessa liikenteen ohjaajilla on 
hyvä varmistaa liikenteen sujuvuus. 
 
Tuomarineuvosto: Lähikilpailuihin on nimettävä tuomarineuvosto ratkomaan mahdollisia 
sääntörikkomuksia ja vastalauseita. Tuomarineuvostoon vaaditaan yksi henkilö (pj), tässä roolissa 
toimii kilpailunvalvoja. 
 

 

” Kaikki tehtiin vain tavanomaista nopeammalla aikataululla. 

Koko kattaus oli kahdessa viikossa ohi. Keskityttiin kilpailun 

läpivientiin ja välttämättömyyksiin. Numeroita, 

väliaikatulosteita tai pesua ei ollut. Kahvila ulkoistettiin 

kyläyhdistykselle. Tulospalvelu hoidettiin Navisportilla yhden 

puhelimen voimin. Läppäri ja tabletti mukana varmuuden 

vuoksi, mutta olivat tarpeettomat” 
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Rastipukit 
Rastipukkien rakentaminen kannattaa suunnitella kevyesti 
toteutettavaksi. Rastilippujen kiinnitykseen sopii sähköpaimenen tolppa. 
Sillä saa lipun aina samalle korkeudelle, kevyt kantaa ja sopii myös 

viitoitusten tekemiseen.  
 

Sprinttikisaan rastipukiksi sopii 
esimerkiksi kuvan mukainen 
puinen työpukki, joka 
varastoituu pieneen tilaan ja 
vaatii vain Emit-leimasimen 
kiinnityksen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kartat 
Karttojen pussitustyön voi välttää tulostamalla / painattamalla kartat vedenpitävälle materiaalille.  
Voidaan myös kokeilla ohjeistusta, jonka mukaan osallistujan on käytettävä omaa karttamuovia. 
Tällöin kartan saa ottaa 60 sek ennen lähtöhetkeä muoviin laittamista varten, karttaa ei saa katsoa 
ennen lähtöä. Alle 14-vuotiaiden huoltaja voi auttaa kartan laittamisessa. 

 

Ensiapu 
Tapahtumapaikalla tulee olla vähintään ensiapulaukku. Kilpailuohjeisiin on hyvä liittää tiedot 

lähimmästä terveyskeskuksesta. 

 

Cup-sarjat 
Kokemusten mukaan Cup-sarjat houkuttelevat osallistumaan, joten lähikisojen muodossa 

suositellaan järjestettävän erilaisia cup-sarjoja. Järjestävä taho voi olla sama tai seurat voivat sopia 

yhteistyöstä sarjan järjestämiseksi vuoro kerroin. Esimerkiksi ”kevät-cup”, ”sprintti-cup”, viesti-cup”, 

”yö-cup”, ”iltapika-cup”, ”long-challenge” jne.  

 

Lasten ja perheiden huomioiminen 
Suunnistusliiton uusi Tapahtumat tähtäimessä -kokonaisuus sisältää alueellisia Kompassi-

tapahtumia, joihin erillinen ohjeistus löytyy Suunnistusliiton sivuilta.  Ohjeistuksesta voi löytää 

suuntaviivoja ja ideoita myös muiden kuin Kompassi-tapahtumat nimeä kantavien lähikilpailuiden 

järjestämiseen. Suosittelemme Kompassi-tapahtumat ohjeistuksesta löytyvien vinkkien 

hyödyntämistä, kun seura haluaa tapahtumansa toteutuksessa huomioida erityisesti eri-ikäiset 

lapset ja perheet sekä houkutella mukaan myös uusia harrastajia. 

 

https://images.app.goo.gl/q2PDWK8geE8DjMW6A


1 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Kun suunnittelun lähtökohta on kilpailumaastossa ja radoissa, 

kilpailijan kannalta lähdön, maalin ja oikean tuloksen 

toteutumisen puitteissa ei puutu mitään. Sen sijaan 

kilpailuympäristöstä puuttuu kaikki tapahtuman tekemiseen 

liittyvä turha.” 
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”Seuran kannalta työ on pienempi. Talkoiden tekijöitä tarvitaan 

huomattavasti vähemmän, kuin normaaleissa kansallisissa. 

Koska muut kulut jäävät pieniksi, niin kilpailujärjestelyt on 

panos tuotos suhteessa motivoivia jo pienemmällä 

osanottajamäärällä. ” 
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Lähikilpailun säännöt 

1 Lähikilpailussa noudatettavat säännöt 
1.1 Lähikilpailussa noudatetaan näitä Lähikilpailun sääntöjä sekä Suunnistuksen 

lajisääntöjä niiltä osin kuin näissä säännöissä määrätään. 
1.2 Lähikilpailun säännöt hyväksyy ensimmäisellä kerralla Suomen 

Suunnistusliiton liittohallitus. Sääntöjen muuttamisesta päättävät Suomen 
Suunnistusliiton toimitusjohtaja ja tapahtumapäällikkö yhdessä. 

2 Yleiset määritelmät 
Suunnistukseen liittyvät järjestöt, henkilöt ja suunnistustapahtumat 
lähikilpailua lukuun ottamatta on määritetty Suunnistuksen lajisääntöjen 
kohdissa 1.21–1.23. 

3 Lähikilpailun määritelmä 
3.1 Lähikilpailu on kansallisen kilpailun tyyppinen tapahtuma, jonka järjestelyjä on 

kevennetty näiden sääntöjen mukaisesti. 
3.2 Lähikilpailu on luvanvarainen. Luvan myöntää hakemuksesta Suomen 

Suunnistusliitto (liitto). 

4 Lähikilpailun järjestämisen edellytykset 
4.1 Lähikilpailussa tulee noudattaa näitä sääntöjä. 
4.2 Lähikilpailu voidaan järjestää suunnistuksessa, hiihtosuunnistuksessa ja 

pyöräsuunnistuksessa. 
4.3 Lähikilpailu voidaan järjestää lajeittain seuraavasti, mikäli samalla alueella ei 

ole samana päivänä toista lähikilpailua tai arvokkaampaa kilpailua 
• Suunnistus ja pyöräsuunnistus: Marras-maaliskuussa kaikkina

viikonpäivinä. Huhti-lokakuussa maanantaista torstaihin. Huhti-
lokakuussa perjantaista sunnuntaihin, jos lisäksi naapurialueella ei
ole kansallista tai arvokkaampaa kilpailua samana päivänä. Huhti-
lokakuun osalta lähikilpailua voi hakea vasta helmikuun
ensimmäisen päivän jälkeen kilpailun järjestämisvuonna.

• Hiihtosuunnistus: Kaikkina viikonpäivinä, jos lisäksi naapurialueella
ei ole kansallista tai arvokkaampaa kilpailua samana päivänä.
Lähikilpailua voi hakea vasta neljä viikkoa ennen kilpailupäivää.

4.4 Lähikilpailun voi järjestää (järjestäjä) seura tai seurayhtymä tai muu liiton 
erikseen hyväksymä järjestäjä. 

5 Lähikilpailuun osallistumisen edellytykset 
5.1 Lähikilpailuun voi osallistua suunnistaja, joka on hankkinut liiton 

kilpasuunnistukseen tarkoitetun lisenssin. 
5.2 Lähikilpailuun osallistuvan ei tarvitse edustaa mitään seuraa. 
5.3 Seuraan liittyvän edustusoikeuden osalta noudatetaan Suunnistuksen 

lajisääntöjä. 
5.4 Lähikilpailuun osallistuva sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. 



6 Suunnistajan velvollisuudet 
6.1 Suunnistajan velvollisuuksien osalta noudatetaan Suunnistuksen lajisääntöjen 

kohdan 3 säännöksiä. 

7 Sääntöasiat 
7.1 Lähikilpailun sääntöjen toimeenpano-oikeus on liiton liittohallituksella, liiton 

sääntöryhmällä, liiton tapahtumaryhmällä, liiton toimistolla, 
tuomarineuvostolla, järjestäjällä, kilpailunvalvojalla, kilpailunjohdolla tai sen 
valtuuttamalla henkilöllä. 

7.2 Kilpailun, sarjan tai suorituksen mitätöimisestä päättävät kilpailunjohto ja 
tuomarineuvosto. 

7.3 Tuomarineuvosto 
7.3.1 Lähikilpailuihin on nimettävä tuomarineuvosto. 
7.3.2 Tuomarineuvostoon kuuluu puheenjohtaja. Hän ei saa olla järjestävän seuran 

jäsen. Tuomarineuvoston puheenjohtajana toimii kilpailunvalvoja. 
7.3.3 Tuomarineuvoston puheenjohtajan pitää olla perehtynyt suunnistuksen 

lajisääntöihin. Hänen nimensä on mainittava kilpailuohjeissa. Hänen 
kuluistaan vastaa järjestäjä. 

7.3.4 Tuomarineuvoston toiminta-aika on kilpailun muodollinen käynnissä oloaika 
pidennettynä lopussa puolellatoista (1,5) tunnilla tai kunnes mahdolliset 
vastalauseet on käsitelty. 

7.3.5 Kilpailun muodollinen käynnissä oloaika on (järjestäjä päättää ja tiedottaa 
kilpailuohjeessa) aika tunti ennen ensimmäistä lähtöä – maalin sulkemisaika. 
Järjestäjä päättää kilpailun muodollisen käynnissä oloajan ja tiedottaa sen 
kilpailuohjeessa. 

7.3.6 Tuomarineuvosto käsittelee 
• sille jätetyt vastalauseet ja
• kilpailunjohdon sille valmistelemat rikkomusilmoitukset

7.3.7 Tuomarineuvoston on tiedotettava päätöksestä välittömästi asianosaisille. 
7.3.8 Tuomarineuvosto vahvistaa lopulliset tulokset viimeistään 90 minuuttia 

maalin sulkemisen jälkeen. 

8 Toiminta sääntörikkomustapauksissa 
8.1 Rikkomusilmoitus 
8.1.1 Kun näitä sääntöjä on rikottu tai niitä epäillään rikotun, toimitsijat, 

tukihenkilöt ja kilpailijat ovat velvollisia tekemään rikkomusilmoituksen 
kilpailunjohdolle kilpailun muodollisen käynnissä olon aikana.  

8.1.2 Tukihenkilön ja kilpailijan tekemän rikkomusilmoituksen tulee olla kirjallinen. 
8.1.3 Rikkomusilmoitus voidaan tehdä kilpailijaa (joukkuetta) kohtaan, kun 

sääntöjä tai järjestäjän kilpailuohjeissa antamia ohjeita on rikottu tai niin 
epäillään tapahtuneen. 

8.2 Rikkomusilmoituksen käsittely 



8.2.1 Todettuaan lajisääntöjä rikotun, epäillessään niin tapahtuneen tai saatuaan 
edellä mainitun rikkomusilmoituksen, on kilpailunjohto velvollinen ottamaan 
asian välittömästi käsiteltäväkseen. 

8.2.2 Kilpailunjohdon on epäillessään sääntörikkomuksen tapahtuneen tai 
saatuaan rikkomusilmoituksen kuultava rikkomuksen ja ilmoituksen 
osapuolia sekä muita, jotka voivat valaista asioiden kulkua. 

8.3 Kilpailunjohdon päätös 
8.3.1 Päätös rikkomusilmoituksen johdosta on tehtävä kilpailun muodollisen 

käynnissä olon aikana tai viimeistään 15 minuuttia myöhemmin. 
8.3.2 Kilpailunjohto voi hylätä kilpailijan, joka on syyllistynyt sääntörikkomukseen 

ja sen seurauksena mitätöidä joukkuetuloksen. 
8.3.3 Kilpailunjohto voi järjestäjän virheen seurauksena mitätöidä yksittäisen 

kilpailusuorituksen tai kokonaisen sarjan. 
8.3.3.1 Kilpailua (sarjaa) ei mitätöidä vähäpätöisen virheen vuoksi. 
8.3.3.2 Kilpailua (sarjaa) ei mitätöidä yksittäisiin kilpailijoihin kohdistuneen 

järjestäjän virheen vuoksi. 
8.3.3.3 Kilpailua (sarjaa) ei voi mitätöidä yksittäisen kilpailijan sääntörikkomuksen 

seurauksena. 
 

8.3.4 Kilpailunjohdon päätökseen tyytymätön voi tehdä vastalauseen päätöksestä 
tuomarineuvostolle. 

8.4 Vastalause 
8.4.1 Vastalauseen voi tehdä yksittäinen kilpailija tai tukihenkilö. 
8.4.2 Vastalause tehdään kirjallisena ja se on maksuton. 
8.4.3 Vastalause voidaan tehdä tuomarineuvostolle 

• kilpailunjohdon päätöksestä rikkomusilmoituksen johdosta, 
• kilpailijan suorituksen hylkäämispäätöksestä, joka johtuu 

leimausvirheestä 
8.4.4 Samat tahot, joilla on oikeus tehdä rikkomusilmoitus, voivat tehdä 

vastalauseen tuomarineuvostolle kilpailun teknistä järjestelyä vastaan. 
8.4.5 Vastalause on tehtävä viimeistään 30 minuuttia maalin sulkemisen jälkeen. 
8.5 Vastalauseen käsittely 
8.5.1 Vastalauseen käsittely on aloitettava heti. Tuomarineuvoston on tehtävä 

päätöksensä tunnin kuluessa vastalauseen jättämisestä kuitenkin viimeistään 
tunnin kuluttua maalin sulkemisesta. 

8.6 Tuomarineuvoston päätös 
8.6.1 Tuomarineuvosto voi hylätä kilpailusuorituksen, määrätä suunnistajan 

poistettavaksi kilpailupaikalta tai mitätöidä joukkuetuloksen, kilpailusarjan 
tai koko kilpailun. Mitätöinti ei vaadi vastalausetta. 

8.6.2 Tuomarineuvoston päätökset kirjataan tuomarineuvoston pöytäkirjaan. 
8.6.3 Tuomarineuvoston pöytäkirja lähetetään yhden (1) viikon kuluessa kilpailun 

päättymisestä liiton tapahtumapäällikölle. 
8.6.4 Päätöksestä on välittömästi tiedotettava asianosaisille kirjallisesti. 
8.6.5 Tuomarineuvoston päätös on lopullinen eikä siitä voi valittaa. 

9 Lähikilpailun edellytykset 



9.1 Järjestäjän on suunnittelussa suojeltava lintujen pesimistä, eläinten poikimista 
ja kasvistoa sekä otettava huomioon myös riistanhoidolliset seikat. 

9.2 Järjestäjän on hoidettava tarvittavat yhteydet viranomaisiin. 
9.3 Kilpailusta vastaa järjestäjä. 
9.4 Suunnistuskarttaa valmistettaessa on noudatettava liiton määrittämää varaus-

, hakemus- ja sopimuskäytäntöä. 
9.5 Ennen kilpailun järjestämistä on hankittava maanomistajilta ja oikeuksien 

haltijoilta luvat kilpailumaaston, tiestön, kilpailukeskuksen, lähtö-, maali- ja 
paikoitusalueiden käyttöön. 

9.6 Kilpailun suunnittelussa tulee tarvittaessa olla yhteydessä paikallisiin 
luonnonsuojeluviranomaisiin ja -järjestöihin. 

9.7 Suunnitellusta kilpailusta on sovittava metsästysoikeuden haltijan kanssa. 
9.8 Kilpailun hakeminen 
9.8.1 Lähikilpailun järjestämiseen tarvitaan järjestämislupa, jonka myöntää liitto. 

Liitto tiedottaa hyvissä ajoin vuosittain kilpailuhakemusten määräajasta. 
Kilpailuhakemus on tehtävä IRMA-järjestelmässä. 

9.8.2 Liitto voi vahvistaa suurimman sallitun osanottomaksun. 
9.8.3 Liitto perii lähikilpailusta kilpailijamaksun sekä kilpailukohtaisen IRMA-

palvelumaksun. Maksujen suuruudet on kerrottu liiton nettisivulla. 
9.8.4 Liitto julkaisee kilpailun kilpailukalenterissa IRMA-järjestelmässä. 
9.9 Kilpailun peruuttaminen, keskeyttäminen ja siirtäminen 
9.9.1 Jos kilpailu perutaan tai se keskeytetään, on osanottomaksu palautettava 

osanoton maksaneelle taholle (kilpailija tai hänen seuransa). 
9.9.2 Peruutuksen ennen kilpailupäivää tekee järjestäjä yhteistyössä 

kilpailunvalvojan kanssa. Peruutuksen kilpailupäivänä tai jo aloitetun 
kilpailun keskeytyksen tekee tuomarineuvosto. 

9.9.3 Kilpailua ei pääsääntöisesti voi siirtää. Liiton tapahtumapäällikkö voi antaa 
erityistilanteessa luvan kilpailun siirtämiselle. 

9.9.4 Jos kilpailu siirretään, liiton tapahtumapäällikkö päättää yhdessä järjestäjän 
kanssa menettelystä osanottomaksujen palautuksessa ja ilmoittautumisessa. 

9.10 Kilpailun tai sen osan mitätöiminen 
9.10.1 Jos järjestäjä tai tuomarineuvosto päättää mitätöidä koko kilpailun tai sen 

osan (sarja tai sarjoja), on mitätöinnistä osalliseksi joutuneiden 
osanottomaksut palautettava osanoton maksaneille tahoille (kilpailija tai 
hänen seuransa). 

9.10.2 Mitätöityä kilpailua tai sen osaa ei uusita. 

10 Kilpailusarjat, matkat, tulos 
10.1 Kilpailussa on hyvä käyttää Suunnistuksen lajisäännön kohdan 13 mukaisia 

sarjoja, mutta se ei ole välttämätöntä. Mikäli kilpailussa ei käytetä 
Suunnistuksen lajisäännön kohdan 13 mukaisia ikä- ja sukupuolijaoteltuja 
sarjoja eikä tällöin voida laskea rankipisteitä, tulee tästä ilmoittaa 
kilpailukutsussa. 

10.2 Kilpailusarjojen rankipisteet lasketaan IRMA-järjestelmässä. Kilpailijan 
tuloksena tulee olla aika, mikäli kilpailun tuloksista halutaan laskea 
rankipisteet. 



10.3 Tulokset on toimitettava viiden (5) päivän kuluessa kilpailun päättymisestä 
IRMA-järjestelmään vaaditussa muodossa. Vaaditusta muodosta poikkeavia 
tuloksia ei käsitellä. 

10.4 Liiton tapahtumapäälliköllä on oikeus olla laskematta rankipisteitä tuloksista 
niiden rankilaskentaa sopimattomuuden tai kun kilpailun järjestely aiheuttaa 
tulosten rankilaskentaan sopimattomuuden. 

10.5 Kilpailun matkajakona on hyvä käyttää Suunnistuksen lajisääntöjen kohdan 
8.3. mukaista jakoa, mutta se ei ole välttämätöntä. 

10.6 Kilpailun ohjeaikoina voidaan käyttää Suunnistuksen lajisääntöjen määrityksiä. 
10.7 Rankilaskennan mahdollistamiseksi on hyvä käyttää suoritus- ja lähtötapoja, 

jotka mahdollistavat tulosten toimittamisen edellä kerrotussa muodossa 
rankilaskentaa varten.  

11 Kilpailun järjestäminen 
11.1 Kilpailunjohdolla tarkoitetaan näissä säännöissä ryhmää, jonka muodostavat 

kilpailunjohtaja, ratamestariryhmän johtaja ja tulospalveluvastaava. 
11.2 Ratamestarilla ja kilpailunvalvojalla tulee olla vähintään liiton toisen luokan 

voimassa oleva ratamestaripätevyys. 
11.3 Kilpailunvalvojan tehtävät on kerrottu Suunnistuksen lajisääntöjen liitteessä D. 
11.4 Kilpailukutsu 
11.4.1 Kilpailukutsu on julkaistava viimeistään ilmoittautumisen alkamisen 

yhteydessä IRMA-järjestelmässä. Palvelut suositellaan kuvattavaksi IRMA-
järjestelmässä julkaistavalla SSL:n palvelulomakkeella. 

11.4.2 Kilpailukutsussa on kerrottava ainakin seuraavat asiat: 
• Maininta, että kyseessä on lähikilpailu 
• kilpailun järjestäjä  
• kilpailun laji (suunnistus, hiihtosuunnistus, pyöräsuunnistus) 
• kilpailupäivä  
• sarjat ja osanottomaksut 
• maininta mikäli sarjajako on sellainen, ettei rankipisteitä 

lasketa (katso 10.1) 
• ilmoittautumisosoite (IRMA) ja ilmoittautumisen määräpäivä  
• ohje kilpailuun saapumiseen  
• Lähtötapa 
• ensimmäisen lähdön ajankohta  
• kartan mittakaava, valmistusvuosi ja laatu (esimerkki: 

tuloste) sekä suojaustapa ja kartan koko  
• leimausjärjestelmä, mahdollisuus elektronisten 

leimauskorttien vuokraukseen  
• kilpailunjohtaja, ratamestari ja valvoja  
• yhteystiedot tiedusteluja varten  

11.4.3 Kilpailukutsuun voidaan tarvittaessa laittaa mm. seuraavat tiedot:  
• maastonkuvaus  
• lasten kaitseminen, kilpailukeskuksen saavutettavuus 

lastenvaunuilla  
• ravintolapalvelut  
• majoitusmahdollisuudet  



• Sääntökohdan 6.2 tarkoittamat mahdolliset lievennykset  
• palkinnot  

11.5 Kilpailuohje 
11.5.1 Kilpailuohje on julkaistava viimeistään 24 tuntia ennen ensimmäistä lähtöä. 
11.5.2 Kilpailuohjeessa on kerrottava ainakin seuraavat asiat: 

• kilpailunjohto (katso 11.1) ja valvoja  
• tuomarineuvoston puheenjohtaja  
• kartan mittakaava, valmistusvuosi ja laatu (esimerkki: 

tuloste)  
• ratojen pituudet  
• lähtöluettelo lähtöaikoineen  
• käymälät, mahdolliset pukeutumis- ja peseytymispaikat  
• rastinmääritteiden antaminen  
• kilpailukartan antaminen, koko ja suojaustapa  
• vuokrakorttien lunastus  
• ohjaus lähtöpaikalle, matka  
• lähdön ja maalin järjestely 
• maalin ja mahdollisesti lähdön sulkemisajankohdat  
• ohjeet keskeyttäneitä varten  
• palkinnot, lukumäärät sarjoittain ja jaon ajankohta  
• Sääntökohdan 6.2 tarkoittamat mahdolliset lievennykset 

11.5.3 Kilpailuohjeeseen voidaan tarvittaessa laittaa mm. seuraavat tiedot 
• viitoitukset ja niiden värit 
• elektronisen kilpailukortin tarkistuslaitteen sijainti  
• kielletyn alueen ilmoitustavat  
• juoma- ja ensiapurastit  
• hiihtosuunnistuksessa ohjeet välinehuollosta, verryttelystä ja 

suksien testauksesta 
• sprinttisuunnistuksessa lista kansainvälisten sprinttikartan 

kuvausohjeiden mukaisista kartalla esteenä kuvattavista 
kohteista 

• pyöräsuunnistuksessa välinehuollon mahdollisuudet 
11.6 Ilmoittautuminen 
11.6.1 Osanottajan tulee ilmoittautua kilpailuun IRMA-järjestelmässä annettuun 

määräaikaan mennessä. 
11.6.2 Ilmoittautumisen tulee päättyä viimeistään 36 tuntia ennen ensimmäistä 

lähtöä. 
11.6.3 Osanottomaksu maksetaan pääsääntöisesti IRMA-järjestelmässä tai muulla 

kilpailukutsussa kerrotulla tavalla. 
11.6.4 Ilmoittautuneella kilpailijalla on oikeus perua osanottonsa ennen varsinaisen 

ilmoittautumisajan päättymistä (ei jälki-ilmoittautumisaikana), jolloin 
osanottomaksu on palautettava. 

11.6.5 Jo maksetun osanoton perumisesta voidaan periä käsittelykuluna 5 € / 
peruttu kilpailija. 

11.7 Lähtöluettelo 



11.7.1 Käytettäessä etukäteen arvottuja lähtöaikoja, ne on ilmoitettava viimeistään 
24 tuntia ennen ensimmäistä lähtöä. 

11.8 Kilpailun toteuttamisessa suositellaan noudatettavaksi Suunnistuksen 
lajisääntöjen kohtia 10-13. 

11.9 Rastilla on oltava Suunnistuksen lajisääntöjen mukainen rastilippu ja 
rekisteröintiväline. 

11.10 Kilpailun leimausjärjestelmänä saa käyttää ainoastaan liiton hyväksymää 
järjestelmää. 

11.11 Rastilla käynnin rekisteröinti 
11.11.1 Kilpailijan on suoritettava lähdössä lähtöleimaus, jos järjestäjä niin 

ohjeistaa. 
11.11.2 Kilpailijan on leimattava kilpailukorttinsa rastilla osoittaakseen rastilla 

käynti. 
11.11.3 Kilpailijan on kierrettävä rata järjestäjän osoittamassa järjestyksessä. 
11.11.4 Jos järjestäjä käyttää maalissa maalileimausta, kilpailijan on leimattava 

tässä pisteessä. 
11.11.5 Jos kilpailijan kilpailukortista ei voida selvittää kilpailijan käyneen 

rastilla, kiertäneen rataa osoitetussa järjestyksessä tai mahdollista 
maalileimausta, järjestäjän on hylättävä suoritus. 

11.11.6 Kilpailija on vastuussa siitä, että hänen elektroninen kilpailukorttinsa 
toimii koko kilpailusuorituksen ajan järjestäjän suorittamaan kilpailukortin 
lukemiseen saakka. 

11.12 Kartta 
11.12.1 Kilpailukartta laaditaan voimassa olevien kuvausohjeiden mukaisesti ja 

sen tulee olla kilpailuhetkellä mahdollisimman ajantasainen. 
11.12.2 Ratamerkinnät karttaan tehdään voimassa olevan kartan 

kuvausohjeen mukaisesti. 



Kilpailun nimi 

Kilpailupäivä(t) 

Järjestäjä(t) 

Laji Taso Matka 

Etäisyys pysäköinti – kilpailukeskus, km Etäisyys kilpailukeskus – lähtö, km 

Lähtökynnys käytössä Lähtökynnys on käytössä sarjoissa 

Lisätietoa lähtökynnyksestä 

Mittakaava (sarjat) 

Laatu Valmistusvuosi 

Muuta laadusta 

Suojaustapa Koko 

Palkintoja jaetaan Sarjat, joissa palkintoja jaetaan 

Palkinnot jaetaan tulosten mukaan 
Palkinnot jaetaan arpomalla 

Pesu on järjestetty Pesu sijaitsee Pesuveden lämpötila Pukeutumistila (etenkin talvella) on järjestetty 

Lisätietoa peseytymisestä 

Muksula on 

Lisätietoa muksulasta 

Kilpailukeskus ja kulku pysäköinnistä kilpailukeskukseen sopii lastenvaunuille 

Kahvila / ravintola on 

Tarjolla on 
ruokaa 
kahvia 
voileipiä 

Lisätietoa majoitusmahdollisuuksista 

ETÄISYYDET

LÄHTÖKYNNYS

KARTTA

PALKINNOT

PESEYTYMINEN

LASTEN HOITO

KAHVILA / RAVINTOLA

MAJOITUS



LIITE 3 

Ohjeita koronan leviämisen ehkäisemiseksi 
 
Suunnistusliitto laati kesällä 2020 ohjeistuksen, joka koski maksimissaan 500 henkilön tapahtumiin 

liittyviä rajoituksia ja toimintaohjeita. Näitä ohjeistuksia voidaan hyödyntää korona-epidemian 

voimassaoloajan soveltaen niitä kulloinkin voimassa olevat rajoitukset ja suositukset huomioiden. 

Kaikessa toiminnassa on noudatettava viranomaismääräyksiä. 

 

• Jos itsellä tai läheisillä hengitystieoireita tai vastaavia, ei saa lähteä mukaan tapahtumiin 
• Autokuntiin mielellään vain saman perheen jäseniä huomioiden henkilöiden lähtöajat 
• Tapahtumaan osallistumattomien henkilöiden ei tulisi saapua tapahtumaan 
• Ei seurojen bussikuljetuksia 
• Ei pesupaikkaa 
• Ei tulostauluja 
• WC-tilojen pinnat on puhdistettava usein mielellään desinfioivalla puhdistusaineella 
• Jos halutaan myydä kahvila- tai ruokatuotteita, on muistettava, ettei saa tarjota mitään 

tilaa tuotteiden nauttimiseen. Ainoastaan tuotteiden myynti takeaway -tyyliin on 
mahdollista. 

• Lähtöpaikoilla oltava tilaa, myös lähtöpaikkojen ”minuuttikynnykset” väljiksi. Esim. 5 
metrin välein 5 m leveät kynnykset. Pyrittävä järjestämään niin, etteivät kilpailijat joudu 
olemaan 1,5 metriä lähempänä toisiaan. 

• Lähtöpaikkoja voi olla useita ruuhkan välttämiseksi, mutta niiden sijoittelulla voi 
mahdollistaa mm. yhteisen K-pisteen, josta varsinainen suunnistusrata alkaa. 

• Lähtövälejä harvennettava, lähdöt esim. vähintään 2 minuutin välein. Tapahtumat 
venyvät, mutta turvallisuus lisääntyy. 

• Vapaiden lähtöaikojen käyttö varsinkin 35-vuotiaiden ja vanhempien sarjoissa on 
mahdollista. Tällöin lähtöpaikasta on kuitenkin tehtävä riittävän väljä, jotta lähtöä 
odottavilla on mahdollisuus säilyttää riittävä etäisyys toisiinsa. 

• Mahdollisuuksien mukaan voi jakaa osan sarjoista tapahtuviksi aamupäivällä ja osan 
iltapäivällä (esimerkki: vanhemmat sarjat aamupäivällä ja nuoremmat sarjat iltapäivällä) 

• Kilpailuohjeessa voidaan ohjeistaa toimimaan niin, että autosta siirrytään suoraan 
lähtöpaikalle ja maalista suoraan takaisin autolle. 

• Kaikki info, kilpailuohjeet, lähtöajat, tulokset ym. mahdollisuuksien mukaan vain netissä 
• Odotteluvaiheessa oleskelu väljästi, oltava paljon tilaa kisapaikoilla 
• Käsidesit maalissa esim. ennen kilpailukortin purkua 
• Kilpailutilanteessa: ei tönimisiä ym. ruuhkia leimatessa rastilla eikä loppusuoralla, 

vältettävä rastilla leimasimeen ja rastipukkiin koskemista 
• Maaston ja toimintojen salliessa, lähtöpaikkojen lisäksi myös maalipaikkoja voi olla 

esimerkiksi kaksi 
• Viestejä voidaan järjestää, kunhan huomioidaan toimintojen riittävä väljyys 

lähikontaktien välttämiseksi. Riittävistä hajonnoista on huolehdittava. 
• Kaikkien ikäsarjojen järjestäminen on mahdollista. 
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