
Nuori Suunta

Kompassi-tapahtumat 



Hieno startti uudelle 
yhtenäiselle tapahtumamallille!

Nuorisosuunnistuksen alueelliset 
Kompassi-tapahtumat on saatu 
pirteästi käyntiin. Alle 14-vuotiaiden 
lasten arki-illan lähitapahtumia on 
kilpailukalenterissa nyt runsaasti 
samalla tunnistettavalla Kompassi-
nimellä.

Lasten kilpailuihin osallistumisen 
aktiivisuus etenee viime vuoden 
jälkeen nyt valtakunnallisesti hyvään 
suuntaan.



Osallistujamäärät

Etelä-
Pohjanmaa Kainuu Pohjois-

Pohjanmaa Uusimaa Varsinais-
Suomi Kaakko Päijät-Häme Keski-

Pohjanmaa Häme Keski-Suomi FSO Savo-Karjala Lappi Satakunta

cup 1 89 29 (34) 40 237 98 78 (91) 94 (119) 67 150 87 (91) 45

cup 2 107 (123) 3.6. PuolRy 7.6. 215 14.6. TuS 46 (51) E-K 9.6. HU-46 23.5. KannUra 206 63





Järjestämisohje
Yhtenäisen mallin suuntaviivat on kuvattu 
helmikuussa julkaistussa Kompassi-tapahtumien 
järjestämisohjeessa. 

Alueelliset Kompassi-cup 
osakilpailut ovat matalan 
kynnyksen tapahtumia, 
missä lapset ja perheet ovat 
keskiössä. Ympäristö ja 
radat tulee suunnitella 
pienten ja aloittelevien 
suunnistajien ehdoilla 
kaikissa ikäsarjoissa.



Mikä on matala kynnys?
Sarjat ja ratojen tasot on vakioitu ja ympäristön 
valintaan on annettu selvät ohjeet: 

kaupunkien lähimetsiä ja -puistoja, helppoa 
suunnistusta selkeällä kartalla.

Kompassi-tapahtumien 
kautta on tarkoitus tarjota 
perheille tapahtumia lisää, 
kansallisiin verrattuna 
helpompia ja lähempänä 
asutusta. 



Markkinointimateriaalit ja 
ForFun -materiaalit

Kompassi-sarjojen lisäksi 
tapahtumamalliin kuuluu 
seikkailulliset ForFun-sarjat, jotka 
eivät vaadi lisenssiä. 
Toistaiseksi rekisteröimättömien harrastajien 
sarjoja ei ole kuitenkaan ollut mahdollista 
toteuttaa koronapandemian vuoksi.

ForFun
• Pienten lasten Rastiralli
• Kouluikäisten Point2Run
+ seura oma idea?

https://www.suunnistusliitto.fi/nuoriso/tapahtumat/kompassi-
tapahtumat/



Kumppanit ja palkinnot
• Kompassi-mitalit 

viestitapahtumiin ja cupin 
kokonaiskilpailun 
parhaille. 

• Kaikille osallistujille tarra-
arkit ja kaksi kertaa 
vuodessa Finlandia Candy 
metrilakut.

• O-Skills tarjoaa pistelaskun 
cup-kilpailuihin



Kokemukset
Teija Sahlström, Espoon Akilles

”Kompassi-tapahtumien 
mallinnus on juuri sellainen, mitä 
itsekin koen, että sen pitääkin 
olla, jotta uusia saadaan tulemaan 
mukaan. Tärkein asia on valita 
alue, jossa radat saadaan 
helpoiksi ja minne on helppo 
tulla. 
Espoonlahden liikuntapuisto on 
varmasti Espoon parhaimpia 
urheilupuistoja, mihin saa 
monipuoliset lasten radat.”





Kokemukset
Kirsi Kiiskinen, LS -37

”Matalan kynnyksen tapahtumassa 
tärkeintä on, että radat ovat 
riittävän helpot ja paikan päälle 
tuleminen tehdään helpoksi. 
Launeen perhepuisto on lapsille 
tuttu paikka. Siellä on iso 
leikkialue, liikennepuisto, 
scoottiparkki ja minigolf-radat. 
Miljöö soveltuu erinomaisesti 
ensimmäiseksi kosketukseksi 
suunnistuskilpailuun, koska 
puistossa on helppo liikkua, hyvä 
näkyväisyys ja alue on pinta-
alaltaan pieni.”





Kokemukset
Kirsi Kiiskinen, LS -37

”Tämä uusi Kompassi-
tapahtumien konsepti on hieno 
juttu. Myös Suunnistusliiton 
käytännön tuki taustalla on 
merkittävä. Toivon, että 
tulevaisuudessa Kompassi-
tapahtumat saavat arvoisensa 
roolin suunnistustapahtumien 
joukossa ja tätä kautta näkyvyyttä 
koko lajille. Malli antaa potkua ja 
uskallusta lapsille lähteä 
kokeilemaan kisaamista.”



Lasten kilpailujen
toteutuksesta:

• Keväällä kansallisissakin mieluummin liian
helppoja kuin yhtään liian vaikeita.

• Maastovalinta aikuiset vs. lapset

• Rehellinen ennakkomarkkinointi maaston
vaativuuden jne. osalta.

• Osallistumismaksujen maltillisuus, huomioidaan
mm. perheet.

• Alueellisten valvojien hyödyntäminen:
https://www.suunnistusliitto.fi/kilpailu/kilpailuje
n-jarjestaminen/lasten-ja-nuorten-ratavalvojat/

• Palkitseminen

https://www.suunnistusliitto.fi/kilpailu/kilpailujen-jarjestaminen/lasten-ja-nuorten-ratavalvojat/


”Tällä hetkellä osallistujien tasoerot ovat varmasti entistä suuremmat, joten 
alkuvuoden tapahtumissa ratamestareiden on syytä muistaa, että radat 

saisivat mieluummin liian helpot kuin liian vaikeat. Onnistumisen kokemuksilla 
on merkitys lajiin kiinnittymisessä. Parhaat menestyvät helpommillakin 

radoilla, mutta onnistumisen ilo on mahdollista saavuttaa myös tuloslistan 
hännillä, jos suorituksesta jää iloinen mieli.”

• Rastireitin viitoitus näkyvällä ja ehjällä nauhalla tarkasti karttaan piirretyn mukaisesti.

• Lasten lähtöpaikka SSL:n ohjeen mukainen ja käytännöt aina samalla tavalla. K-piste on alle 
14-vuotiailla heti lähtölinjan jälkeen.

• Lasten radoilla 1:7500 mittakaavan käyttö on sallittua ja suositeltavaa, jos esim. 
ratamerkintöjen vuoksi kartta on vaikeaselkoinen.



Lasten ja nuorten ratojen kehittämisryhmään 
etsitään kesäkuun aikana vapaaehtoisia osallistujia 
ja työ käynnistetään syyskuussa:

- Ohjeiden läpikäynti, päivitys ja laadinta (s, ps, 
hs).
- Materiaalien yksinkertaistaminen -> oleellinen ja 
oikea tieto löytyy helposti ja on ymmärrettävää.
- Esimerkkejä radoista.

Työ valmis kevättalvella 2022, hisun osalta jo 
talveksi.



Suomen Suunnistusliitto

Kiitos!
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