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Millainen laji on?

• Suunnistusta arvostetaan, sitä pidetään kovana kestävyysurheiluna. 
Arvot, esim. luonto sopivat nykyaikaan. Mutta vähän vaikeasti 
ymmärrettävää touhu voi olla.

• Suunnistajia arvostetaan, heitä pidetään älykkäinä ja analyyttisinä 
persoonina. Mutta ovatko suunnistajat mielenkiintoisia?

• Sisäänpäin lämpiävä. Jos suunnistuksesta ei ole kiinnostunut, niin 
sitten ei tosiaan ole. Vähän kuin raviurheilua eikä lainkaan kuten 
jääkiekko.



Mistä media on kiinnostunut?

• Paikallisuus!! Kisat Jämsässä, vau!
• Ihmiset. Merja Rantanen syöttää kotonaan vuohia vai oliko ne 

lampaita?
• Tarinat. Merja Rantasesta kasvoi huippu-urheilija tultuaan äidiksi.
• Ilmiöt. Pieni Jämsä menestyy vuodesta toiseen Nuorten Jukolassa.
• Erikoisuudet. Sole Nieminen lähestyy 100 vuotta mutta suunnistaa 

silti ympäri maailmaa.
• Jonkin verran myös tuloksista, mutta yllättävän vähän. Tulos edellä 

voivat kulkea karrikoiden vain maailmanmestarit, Laihian kansallisten 
voittaminen on median näkökulmasta aika pieni asia.



Oksankohtia

• Lajien välinen kilpailu.
• Medioiden erittäin rajalliset resurssit.
• Toimittajat ovat tyhmiä tai oikeammin on mahdoton ajatus, että 

pienissä toimituksessa hallittaisiin kaikki lajit.
• Suunnistuksesta puuttuvat keulakuvat (Minna Kauppi ja Linnan juhlat)
• Kilpailukalenteriongelma. Pelkästään SM-kisoja on todella paljon. 

Siihen päälle eeämmät, ämmämmät ja kaikki muutkin ämmät. Välillä 
on todella vaikea hahmottaa, mikä on tärkeä kisa ja mikä ei.

• Ei vain tiedetä, huono tiedottaminen yms. Kenellä tiedottamisesta on 
vastuu? Missä ovat nykyajan vauhkoset ja mäet? STT vs SSL?



Mahdollisia ratkaisuja

• Luokaa toimittajiin suhde, tehkää tyhmistä viisaita. Esim. tapaaminen 
ennen kauden alkua (poistaa kalenteriongelmaakin) tai vielä parempaa: 
kutsu maakunnalliset toimittajat kuntorasteille ja opastakaa heitä lajin 
saloihin. Paikallinen huippu (samalla kontakti urheilijan ja median välille!) 
opastamaan ja gps:t mukaan, jos mahdollista.

• Paikallisista tapahtumista tiedottamista hyvissä ajoin. Välttämättä edes SM-
kisoja ”ei huomata” ilman tiedottamista. Hyväksy myös ei. Kerro myös 
muuttaneista. Vihjaa tarinoista, ilmiöistä, uutisista (negatiivisistakin).

• Vauhkonen mutta ilman palkkaa, koska resursseja maksaa palkkioita ei 
oikeastaan ole. Kuva olisi kiva ja kaikki alueen urheilijat ovat tärkeitä.

• Liiton tiedottamisella kv. kisoissa on nykyisin valtava merkitys ->STT tekee 
juttunsa pääosin liittojen tiedotteista.

• Sunnuntai! Ja myös kello on suunnistuksen puolella. Ei deadline-paineita.
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