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yleiskatsaus



• Ensimmäinen vuosi
• Yhtenäinen alueellinen lasten 

matalan kynnyksen tapahtumatuote
– Cup 
– Viestit 
– Leirit

• Valtakunnallinen tapahtuma
• Säännölliseen osallistumiseen 

houkutteleva tapahtumasarja
• 10 aluetta mukana



• Liitolta 
– ohjeistus (pdf + netti)
– viestintä alueen yhteyshenkilöille
– some-viestintä
– mitalit 3 parhaalle cup + viestit
– Valtakunnallisen tapahtuman pokaalit
– lakut kaikille osallistujille 2krt/v
– tarrat
– Tulostettavaa ja sähköisesti jaettavaa 

materiaalia



Seurat toteuttivat 
tapahtumat ja 
alueiden 
yhteyshenkilöt 
koordinoivat.



• 53 alueellista 
tapahtumaa  
– Kompassi-cup 49
– Kompassi-viesti 14

• 6 Kompassi-leiriä

• 10-240 alle 14-v. 
osanottajia 

• Avoin valtakunnallinen 
Kompassi-tapahtuma, 
Nuorten superviikonloppu 
Nuorten Jukolan 
yhteydessä



• LASTEN NÄKÖISIÄ YMPÄRISTÖJÄ, LÄHELLÄ KAUPUNKIA
esim. leikkipuisto, urheilukenttä, koulun piha, uimaranta tms.

• HELPPOJA JA VAUHDIKKAITA ratoja, SPRINTTIÄ JA METSÄÄ
• MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN ARKI-ILTAISIN
• Kaikille jotakin: Kisailijat – seikkailijat – perheet yhdessä

Matala kynnys – Mitä haettiin?



• Tavoitteena oli saada lisää lasten 
ehdoilla toteutettuja ja lasten näköisiä 
tapahtumia.

• Uusi lähikilpailu konsepti mahdollisti 
kevyemmät järjestelyt

– Osa toteutti lähikilpailukonseptilla, mutta 
kansallinen statuksella

– Osa käytti aluemestaruus statusta

• Kompassi-cup –osakilpailuja järjestettiin 
myös kansallisten kilpailuiden yhteydessä.



Alueiden Kompassi-Tapahtumat 2021
Lähikilpailut Kansallinen/aluemestaruus

Etelä-Pohjanmaa 2 3

Kainuu 2 2

Pohjois-Pohjanmaa 5

Uusimaa 4 1

Varsinais-Suomi 1 4

Kaakko
Etelä-Karjala ja 
Kymenlaakso

1 7

Päijät-Häme 4 1

Keski-Pohjanmaa 0 3

Häme 2 3

Keski-Suomi 3 2



• 2021 3411kpl alle 18v.

– alle 11v. +38% 
– 12-14v. +9%

• 2020 2845 alle 18v.
• 2019 3845 alle 18v.

Lisenssimäärät



Alueiden Kompassi-Tapahtumat 2021
Cup Viesti Leiri

Etelä-Pohjanmaa 5 2

Kainuu 4 1 X

Pohjois-Pohjanmaa 5 0

Uusimaa 5 2 X

Varsinais-Suomi 5 2 X

Kaakko
Etelä-Karjala ja 
Kymenlaakso

5 (3 + 2&2) 2

Päijät-Häme 5 1 X

Keski-Pohjanmaa 3 0

Häme 5 1 X

Keski-Suomi 5 2 X



palautekysely



Vastaajat
• N=20
• Kaikki alueet (10kpl), joilla 

tapahtumia järjestettiin + muu alue

• Alueen nuorisovastaava 20% 
seuran nuorisovastaava 55% 
tapahtumajärjestäjä 25%

Kokonaisarvosana 
7,8 (max 9, min 7)

kokonaisarvosana

7,8



Alueilla variaatio suurta

”Paljon uusia 
lapsia”

”Osallistuja 
määrä laski 

selvästi entisiin 
vuosiin 

verrattuna”



+ kokemuksia
• Saimme uusi lisenssisuunnistajia 

seuraamme ja alueellemme. Tapahtumiin 
osallistuneet lapset innostuivat ja tykkäsivät kovasti. 
Kisailuja ja kavereita- konsepti toimi! Lapset kävivät 
kiertämässä kisaradat ja sen jälkeen kisakeskuksessa ja 
ForFun-radoilla mukavaa yhdessä oloa.

• Radat olivat hyviä ja tarpeeksi 
helppoja, alueen nuorisovastaava oli 
hyvin mukana tapahtumien 
järjestämisessä (ehkäpä tämän takia radat olivat 
aika samantasoisia). Palkinnot herkullisia. Markkinointi 
oli helppoa valmiiden materiaalien ja konseptin avulla.



• Markkinointi helpompaa, kun 
tapahtumalla nimi. Seurojen päivityksiä 
jaettiin hyvin Instassa. Kivat materiaalit. 
Pistelasku helpompaa ja löytyvät yhdestä 
paikasta.

• Viestit (kaksi erilaista) oli hieno 
ja toimivat. Nuoret tykkäsivät 
kovasti ja lisäsivät yhteishenkeä. 
Hyvä, että lyhyet radat, tuo sähäkkyyttä ja 
kisailta meni nopeasti.

• Tiedottaminen eri foorumeissa. 
Tapahtumista oli kuvia. Radat sopivan 
pituisia. Kaikki palkittiin joka kisoissa. 
Tsemppaava kisa aloittelijoille.



"Aivan mahtava matalan kynnyksen cup. Suunnistus ei ole 
lapseni ykköslaji, ja hän jännittää suunnistuskisoja kovasti. 
Ensimmäiseen osakilpailuun osallistuttuaan Kompassi-
cupista tuli suorastaan yksi kesän huippujutuista, josta hän 
aina kyseli ja odotteli etukäteen. Upea mitali vielä kruunasi 
kaiken. Meille Kompassi cup toimi imurina ja innostajana 
suunnistukseen. 

Kompassi-tapahtumiin suunniteltu materiaali oli loistavaa ja 
helpotti järjestelyjä paljon (käytimme kaikkea!). Kiitos liitto! 
Liiton ja kompassitapahtumien jakama some-näkyvyys 
auttoi saamaan palkintojen lahjoittajia.”



- kokemuksia
• Informaatio myöhässä, kilpailut eivät olleet kauden alussa tiedossa, ilmoittautuminen 

aukesi Irmaan myöhässä.

• Epäselvyyksiä, mitkä olivat ”Kompassi-kisoja” 

• Alueen tiedotus ja koordinointi tökki

• Lakujen ja mitalien saaminen, ”tuli viime tingassa ja yllätyksenä seuraan”

• Liiton sivuilla listaus oli osin puutteellinen

• Ratojen taso vaihteli 

• Kaikkia tapahtumia ei järjestetty ohjeiden mukaan

• Pistelaskussa suoran ja siimariradan yhdistäminen oli epäreilua

• Siirrot, peruutukset (korona)

• Viestien formaatit pienillä alueilla

• Arki-illat haastavia pinta-alaltaan laajoilla alueilla



”Alueemme pienten seurojen kapasiteetti ei riittänyt ihan siihen mitä järjestelyt vaatisi. 
Niukoilla resursseilla motivaatio tapahtuman järjestämiseen ei ollut ihan kohdillaan. Kova 

työmäärä, isot kulut ja pienet tuotot (lasten ilo paras "tuotto").”

”Aina ei järjestäjä sisäistänyt, että tapahtuma on lastenkisat ei iltarastit.”

”Valitettavasti ensimmäisen cupin kisaradat olivat vaikeat, mikä ehkä säikäytti 
osan lapsista eivätkä jatkossa osallistuneet.”

”Kilpailut olivat hyvin erilaisia; osa täysin kuntosuunnistustyyppisiä, osassa 
taas saatiin luotua oikeaa kisatunnelmaa. Maastovalinnat eivät kaikin osin menneet 
nappiin.”



”
+ paljon uusia lapsia

+ lapsilla hyvä meininki

+ palkinnot

- osa huoltajista vähän liiankin tiukkapipoina

- järjestäminen vielä hieman työläs 

”



kehitysteemat



Sarjat
• Saattajasarjat mukaan

– kaikkiin sarjoihin mahdollisuudeksi
– ilman lisenssiä
– 1 osallistumispiste

• Suora <> siimari
– Hyvä että molemmat tarjolla
– Pistelaskuissa yhdistäminen ongelma
– Osallistujia ei riittävästi pienillä alueilla molempiin 

• 8-sarja, 9-sarja
• 16-sarja / 15-20-sarja / avoin sarja
• Tytöt ja pojat samaan sarjaan



Viestit
• Tärkeää, että kaikki halukkaat 

pääsevät mukaan
• Pitää olla mahdollisuus toteuttaa 

vähemmillä juoksijoilla
• Onko tyttöjen ja poikien erottelu 

tarpeen?
• Vaihtoehtoiset 

toteutusmahdollisuudet

Kuva Timo Välimäki



pistelasku
• O-skills pistelaskupalvelu oli maksuttomasti 

tarjolla halukkaille alueille
– Vain 5 aluetta otti käyttöön

• Pisteet lasketaan mahdollisimman pian kun 
tulokset löytyvät Irmasta

• 10+10RR ja 12+12TR pisteiden yhdistäminen oli 
epäreilu

• Finaalissa korotetut pisteet?
• ”Taktikointi” ei toivottavaa



Ratojen taso
- Ratojen taso vaihteli hyvinkin paljon
- Osassa tapahtumia ohjeistuksia haastavampia 

ratoja
- Osa koki, että Kompassi-tapahtumien ratojen 

taso pitäisi olla lähempänä kansallisten tasojen 
ratoja, jotta hyppäys sinne ei ole liian suuri

- Lasten ratojen koulutusvaatimus ja kokemusta 
lasten radoista ja ohjauksesta

- Valvojan pitää perehtyä Kompassi-
vaatimustasoon, tarkistaa radat ja käydä 
maastossa

 Suunnistuswebinaarissa tulossa esimerkkejä



Kompassi-cup
- Lisenssi
- Lasten omia kisoja lisääSEURAKILPAILUT/

LASTEN RASTIT
- Ei lisenssiä

muut lähikilpailut ja
Kansalliset KILPAILUT

Innostava osa 
harjoittelua, pääsee 

leimaamaan, 
tuo laatua suoritukseen.

Uusia kavereita, 
maastoja ja kokemuksia. 

Iloisella mielellä ja 
rennosti.

Innostus ja uskallus 
aiemmilta portailta 

ratkaisevassa roolissa, 
mikäli perhe ei 
harrasta lajia.

Alue voi perustaa oman 
kisa-cupin kokeneempien 

kisailumotivointia ajatellen 
lähialueen kansallisten 

yhteyteen.



Tiedon kulku
• Kaikilla alueilla informaatio ei kulkenut riittävän hyvin tapahtumia järjestäville seuroille.
• Alueilla, joilla alueen yhteyshenkilö oli aktiivinen koettiin tapahtumakonsepti mielekkäämmäksi, 

innostavammaksi ja selkeämmäksi.
• Erityiskiitosta tuli, kun alueen yhteyshenkilö oli hyvin mukana ja tukena tapahtumien 

suunnittelussa.
• Alueen yhteyshenkilön olisi hyvä raportoida kilpailussa ilmenneistä puutteista.
• Liitosta toivotaan selkeitä ohjeita ja materiaaleja, joita jakaa seuran kanavissa 
• Pitää enemmän korostaa matalan kynnyksen kilpailua.



Forfun-radat
• ForFun-sarjat ja ideat loistavia! 

Tykkäsimme!

• Point2Run oli viimeisessä osakilpailussa. 
ForFunia pitäisi markkinoida enemmän ja 
järjestää sitä joka kisoissa. Perheen 
pienemmille ja lajiin tutustujille hyvä tapa 
tutustuttaa lajiin ilman kilpailua. Omat 
palkinnot.

• Ne olivat hyvä lisä kilpailutapahtumiin.

• Ylimääräistä työtä

• Vaikea arvioida paljonko tulee osallistujia.

• Työmäärä suunnistuksen ja seikkailullisuuden 
sekoittamisesta tuskin vastaa 
suunnistustoiminnan kehittymisen toiveita ja 
realiteetteja. 

• Jos mukaan tavoitellaan ihan suunnistusta 
tuntemattomia lapsia / nuoria, niin markkinointia 
pitäisi tehdä todella paljon ja taas törmätään 
tekijäpulaan.

 Vapaaehtoisuus



Nuorten superviikonloppu
• Vapaata osanottoa pidettiin pääosin hyvänä, 

myös muutama kaipasi aluejoukkuekarsintaa.

• Liikaa tapahtumia yhteen viikonloppuun. Inov-
cup jäi varjoon. Kultakompassi-ikäisten 
valtakunnallinen tapahtuma riittäisi.

• Palkita voisi jopa 10 parasta jokaisesta sarjasta.

• Aluekisa tuntui epäreilulta pieniä alueita 
kohtaan. 

• Alueottelutunnelma jäi uupumaan

• Onko alueottelulla arvoa?



leirit
• Toteutettiin 6 alueella 

– koronan vuoksi moni jätti pois

• Kaikki tyytyväisiä, lapset innostuneita

• Pidettiin tärkeänä 

• Muutama toivoi ikärajan poistoa 
 Jätetään alueen päätettäväksi miten rajaa, 
jotta sopiva ja hallittava osanottajamäärä



Ohjeiden päivitys 
 Ratojen vaatimustason kuvauksen kehittäminen
 Sarja- ja pisteytysmuutokset
 Viesteihin muutama vaihtoehtoinen toteutusmalli
 Tiedonkulun ja viestintämateriaalien kehittäminen
 Tapahtumajärjestelyiden aikataulu mm. ilmoittautuminen
 Lajisääntöjen noudattaminen mm. lähdön osalta
 Irma-maksu laskee 100€  50€
 Nimikkeiden ja termien käyttö ohjeet (mm. Irma)
 Toiveena yhtenäisyys palkinnoissa alueen sisällä
 Innostavan tapahtumatunnelman vinkit
 Palautekanava



Järjestelyohjeiden tarkistus ja tarkennus

Suunnistuswebinaari su 22.11. Kompassi-tapahtumat 
o Esimerkkejä alueilta
o Uudistetut ohjeet

Keskustelu alueella jatkosta
 Päivitys alueisiin ja yhteyshenkilöihin

next
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