
   

Kompassi-tapahtumat 
Pistelaskenta O-Skillsissä 
 

Tavoite ja mahdollisuus valita 
• Alue voi valita, että Kompassitapahtumien pistelaskenta toteutetaan O-Skills -palvelussa.  
• Palvelu on maksuton alueelle ja urheiluseuralle.  
• Pistelaskenta on toteutettu IRMAn integroituna, joten pistelasku poistaa alueen omaa työtä. 
• Alueille on luotu omat O-Skills -tapahtumasivut pistetilanteen esittelyyn. 

 

Roolit 
1. Alueen Kompassi-tapahtumien vastaava 

• Vastaa alueen Kompassi-tapahtumien toteutuksesta. 
• Viestii Suunnistusliiton ja O-Skillsin suuntaan. 
• Vastaa alueen tulosten sisällöstä ja korjauspyynnöistä. 
• Viestii, markkinoi ja organisoi Kompassi-tapahtumat alueellaan. 

2. Suunnistusliiton Kompassi-tapahtumien pistelaskun yhteyshenkilö  
• Katri Lindeqvist / katri.lindeqvist@suunnistusliitto.fi 
• Koordinoi ja ohjaa alueen Kompassi-tapahtumien vastuuhenkilöitä. 
• Tekee päätökset mahdollisissa päätöstilanteissa. 

3. O-Skills admin  
• Heikki Tukiainen / heikki.tukiainen@gmail.com 
• Toteuttaa O-Skillsin pistelaskennan IRMAn tietojen perusteella. 
• Muokkaa IRMAn tuloksia alueen Kompassi-tapahtumien vastuuhenkilöiden lähettämien ja 

hyväksymien muutospyyntöjen pohjalta. 
• O-Skills toteuttaa laskennan täysin IRMAn ja alueiden vastuuhenkilöiden tietojen pohjalta.  

 

TOIMINTATAPA
1. Alue ilmoittaa SSL:lle (katri.lindeqvist@suunnistusliitto.fi), että haluaa pistelaskennan O-Skillsiin 

• Lista kompassi-tapahtumista ja niiden päivämääristä tulee pitää ajan tasalla Kompassi-
tapahtumien taulukossa 

2. Alue ilmoittaa kilpailut IRMAssa Kompassi-tapahtumien ohjeiden mukaisesti. 
3. Tulokset toimitetaan IRMAan Kompassi-tapahtumien ohjeiden mukaisesti. 
4. SSL viestii O-Skillsille valmiista tapahtumista ja mihin alueisiin ne kuuluvat. 
5. O-Skills admin siirtää tulokset O-Skillsin kullekin tapahtumasarjasivulle. 
6. Alueen Kompassi-tapahtumien vastuuhenkilö viestii O-Skills adminille mahdolliset hyväksytyt 

korjauspyynnöt, esim. alueen ulkopuolinen kilpailija, joka pitää poistaa pistelaskennasta.  
O-Skills ei ota vastaan yksittäisten vanhempien tai urheilijoiden korjauspyyntöjä, vaan ne 
ohjataan aina alueen vastuuhenkilölle päätöksentekoon ja hyväksyntään. 

7. Alueen Kompassi-tapahtumien vastuuhenkilöt viestivät ja markkinoivat omissa kanavissaan 
alueensa tapahtumasarjan O-Skills -sivua. 
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O-Skills -SIVUT 
O-Skillsin pääsivulla näkyy lista kaikkien alueiden tapahtumasarjoista 
https://www.o-skills.fi/cup/list  

 

 

Alueiden omat tapahtumasivut sisältävät  

• Osakilpailut ja niiden tulokset (kun tuotu IRMAsta) 
• Pistetilanne  
• Pisteiden jakoperuste – toteuttaa SSL:n Kompassi-

tapahtumien pistelaskun 
https://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-
content/uploads/2021/01/Pistelasku_kompassi_2021.pdf  

• Sivulla on myös mahdollisuus kommentointiin ja 
keskusteluun. 

Esimerkki: https://www.o-skills.fi/cup/view/13 

 

HUOMIOITAVAA 
Kompassi-tapahtumat ovat lasten ja nuorten tapahtumasarja, urheilun ilo on keskiössä. Eli suhtaudutaan 
tähän O-Skills pistelaskentaan mukavana ja piristävänä lisänä, joka ei ole keskeisin asia lasten 
osallistumisessa. 

O-Skills on harrastuksena toteutettu verkkopalvelu, joten asiakaspalvelu tapahtuu iltaisin ja viikonloppuisin. 
O-Skills palvelulla ei ole takuuta tai toimintatasotakuuta, mutta ylläpitäjät yrittävät parhaansa ja auttavat 
kyllä. ����  
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