
TAPAHTUMAOHJEET 

 

Keski-Suomen alueen Kompassi-cupin 3. osa Jämsä, Himos la 19.6.2021 klo 10 – 12 

 

Tämä lasten ja nuorten tapahtuma toteutetaan lähikilpailuna. Lähikilpailussa noudatetaan 

SSL:n lähikilpailun sääntöjä sekä Suunnistuksen lajisääntöjä niiltä osin kuin näissä 

säännöissä määrätään sekä järjestäjän ohjeita. 

 

Kilpailijoiden ja huoltajien on noudatettava järjestäjän terveysturvallisuusohjeita (kts. 

erillinen ohje). Kilpailualueella suositellaan kaikkien yli 12-vuotiaiden käyttävän maskia 

muulloin kuin verryttelyn ja kilpailusuorituksen aikana. Pidä etäisyyttä aina, kun se on 

mahdollista. Alueella tarjolla käsidesiä eri kohdissa. 

 

Toimihenkilöt 

Tapahtumajohtaja:   Suvi Manninen, 040 529 7684 

Ratamestari:   Aarni Ronkainen, Maaret Rantanen 

Tuomarineuvosto ja valvoja: Jake Puttonen VaajTerä 

Info:     Mia Taini 

Lähtö:    Tommi Kuronen 

Tiedotus:    Nina Mäki 040 755 2555 / ninamakis@outlook.com 

 

 

Tapahtumakeskus ja pysäköinti 

 

Huom! Tapahtumakeskuksen osoite muuttunut tapahtumakutsun julkaisun jälkeen, uusi 

osoite: Salavantie/Haperotie 1, 42100 Jämsä (Googlemaps ei välttämättä tunnista 

Salavantien loppupäätä/Haperotietä). 

 

Valtatieltä 9 Jämsän kohdalta n. 6 km Jyväskylään päin alkuun yleiset Himoksen opasteet. 

Järjestäjien opasteet alkavat Säyrylänsalmentieltä, josta asfalttitietä pitkin 
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tapahtumakeskukseen n. 5 min. Noudatathan perillä pysäköinninohjaajien ohjeita. 

Tapahtumakeskuksessa pysäköintitilaa rajoitetusti. Autot koronaturvallisesti täyteen. 

Paikalla on myös mahdollista käydä jättämässä kyytiläiset ja poistua paikalta. Kompassi-

leirillä alueen lähimökeissä majoittujien sekä mahdollisuuksien mukaan muidenkin 

suositellaan saapumaan paikalle kävellen tai pyörällä.  

 

Tapahtumakeskuksen läheisyydessä olevilla rakennustyömailla liikkuminen kielletty, 

erityisesti tapahtumakeskuksen pohjois- ja länsipuolella olevat tontit/alueet. Seuraa 

järjestäjien viitoituksia ja opasteita. 

 

Kartta 

Suunnistuskartta 1:7500 mittakaava, vuodelta 2019, päivitys 2020. Kartta on 

muovikotelossa, tulostekoko A4/A5. Rastimääritteet on painettu karttoihin (RR-radoilla ei 

määritteitä). Irrallisia rastimääritteitä ei ole.  

 

Maasto 

Hyväkulkuista metsämaastoa, jossa polkuja sekä metsäautotie turvaavat lasten ja nuorten 

suunnistusta. Osalla radoista pääsee nauttimaan SM-yössä ja nuorten MM-kisoissakin 

käytetystä Paljakan avokalliomaastosta. Rasteja lähekkäin, joten muista tarkistaa 

rastikoodi! Ratamestarin lausunto oman linkin takana. 

 

Leimaustapa 

Käytössä on emit-leimaus. Mikäli kilpailija ei ilmoita emit-numeroaan ilmoittautumisen 

yhteydessä, järjestäjä varaa vuokrakortin 4 €, maksu ja nouto infosta. ForFun –sarjoissa 

Point2Runissa ja Satusuunnistuksessa ei ole käytössä leimausjärjestelmää. 

Satusuunnistuksen yhteydessä olevan leimausradan emitit saa järjestäjältä. Kadonneesta 

vuokra emitistä peritään 70e. 

 

Kilpailija on itse vastuussa elektronisen emit-korttinsa toimivuudesta ja siitä, että käyttää 

ilmoittautuessa mainittua korttia. Tapahtuman järjestäjä ei tule tarkistamaan/varmistamaan 

kilpailijan kilpailukortin oikeellisuutta ennen lähtöä. 

 

 

 



Kilpailunumerot ja Emit-tarkistuslipukkeet 

Kilpailunumeroita ei käytetä. Emit -tarkistuslipukkeet ovat lähdössä. 

 

Lähtö 

Ensimmäiset lähdöt klo 9.30. 

Kompassi-cup sarjojen ja Point2Run -sarjan lähtöön tapahtumakeskuksesta valkoinen 

viitoitus polkua pitkin, osin jyrkkää mäkeä ylös ja lähtöön matkaa n. 300m. Lähtöön 

mennessä ehdottomasti noudatettava järjestäjien viitoitusta. Rakennustyömaalla/tontilla 

liikkuminen kielletty! 

 

Rastirallin lähtöön n. 50 m tapahtumakeskuksesta, jonne viitoitus. 

 

Toiminta lähdössä 

 

• Viisi (5) minuuttia 

▪ Kilpailija kutsutaan/opastetaan lähtöalueelle, jossa voi tutustua 

kilpailukarttaan. Kartat ovat vaakatasossa ja valmiiksi suunnattuna. RR-, 10-

suora- ja TR-sarjoissa rata on näkyvissä. Muilla sarjoilla karttaan on merkitty 

K-piste eli lähtökolmio. 

• Neljä (4) minuuttia 

▪ Odotus (nimen, lähtöajan ja kilpailukortin tarkastus) 

• Kolme (3) minuuttia 

▪ Kilpailukortin nollaus 

• Kaksi (2) minuuttia 

▪ RR- ja 10-suora -sarjalaiset saavat kartan ja opastuksen. TR-sarjalaiset 

saavat kartan, jossa on rata. Muilla sarjoilla on nähtävillä kartta, johon on 

merkitty K-piste. 

• Yksi (1) minuutti 

▪ RR-, 10-suora- ja TR-sarjalaiset tutustuvat itsenäisesti omaan rataansa. 

H/D11-12, H/D14 sarjojen suunnistajat saavat kartan ja voivat tutustua 

rataansa. 

• Lähtöhetki 



▪ Kilpailijat lähtevät matkaan emitkortin nollauksesta K-pisteestä eli lähtöpaikka 

on sama kuin lähtökolmio kartalla. K-piste on merkitty rastilipulla maastoon. 

 

 

 

 



Sarjat ja matkat 

 

 

RR = rastireittirata: maastossa on yhtenäinen valkoinen nauha, jonka varrella rastit ovat. 

Reitin varrella on oikaisumahdollisuuksia, joita saa käyttää hyväkseen. 

TR = tukireittirata: sama nauha kuin RR-radalla, mutta rastit eivät sijaitse aivan sen varrella. 

Viitoitusta voi käyttää hyväkseen tai suunnistaa siitä välittämättä rastilta toiselle. 

 

 

ForFun -seikkailusarjat (ei vaadi lisenssiä) 

Ilmoittautuminen ennakkoon tai tapahtumakeskuksen infoon tai lähtöpaikalla. Kompassi-

cup –sarjojen suunnistajat voivat osallistua näihin oman suorituksen jälkeen ilman 

osallistumismaksua. 

 

Rastiralli 

 -Satusuunnistus 

 lyhyt rata n.600m, jossa kellertävät nauhat rastilta rastille 

 Kaikilla muilla, paitsi viimeisellä rastilla tehtävät 

 maksuton 

 lähtöpaikalle matkaa n. 50 m 

 ei leimausta 

-Leimausrata 

 maastoon merkitty lyhyt reitti n.100m, jonka varrella leimataan rasteilla 

 ei tarvita karttaa 

 järjestäjältä emitit 

 innokkaimmat juoksevat radan useampaan kertaan yrittäen parantaa aikaa 

SARJA MATKA (km) RASTIEN MÄÄRÄ (kpl) 

H10 RR 0,9 (siima 1,4) 5 

D10 RR 0,9 (siima 1,4) 5 

H10 0,9 5 

D10 0,9 5 

H12 TR 1,2 (siima 1,4) 6 

D12 TR 1,2 (siima 1,4) 6 

H12 1,3 6 

D12 1,3 6 

H14 2,0 10 

D14 2,0 10 



 

Point2Run 

 kaikenikäisille aloittelijoille (helppo polkusuunnistusrata). Radan voi kiertää yksin,  

parin kanssa tai ryhmässä. 

 5 €/hlö, mutta Cup-sarjan kiertäneelle maksuton 

 lähtö sama kuin Cup-sarjoissa, jonne matkaa n. 300 m polkua osin jyrkkään ylä- 

mäkeen 

 ei siimaa 

 ei leimausta 

 osa rasteista samoja kuin kisaradoilla 

 

 

Rastit 

Rastileimasimet ovat kiinnitettyinä rastipukkeihin, joissa on rastilippu. Rastireitin 

rastilipuissa on koodit RR1, RR2, RR3 jne. Muiden sarjojen rasteilla rastileimasimiin on 

merkitty karttaan painettujen rastimääritteiden mukainen rastin oma numerotunnus (rastin 

koodi). 

 

RR/TR -erityisohjeet 

Rastireittiratojen viitoitus on merkitty maastoon yhtenäisellä valkoisella nauhalla. Karttoihin 

reitti on piirretty oranssilla viivalla. Rastitunnukset ovat järjestyksessä RR1, RR2, RR3, 

RR4, RR5. 

RR -sarjoissa puuttuva tai väärässä järjestyksessä leimattu rasti aiheuttaa 10 minuutin 

lisäyksen loppuaikaan. 

 

TR -sarjoissa viitoitus on merkitty maastoon valkoisella nauhalla ja karttaan oranssilla 

viivalla. 

 

  



Viimeinen rasti ja maali 

Kaikilla sarjoilla on sama viimeinen rasti. Rastilla on kaksi leimasinta RR5 ja 100. Kilpailijat 

voivat leimata kummalla tahansa leimasimista. Viimeiseltä rastilta on noin 100 m valkoinen 

rastireitin siimari viitoituksena maaliin. Maalissa käytetään maalileimausta. Siirry 

maalileimauksen jälkeen leimantarkastukseen. 

Mahdolliset epäselvyydet leimoissa selvitetään tulospalvelussa. Maali suljetaan viimeistään 

klo 12.30. 

Kartan saa pitää suorituksen jälkeen. Muistakaa reilun pelin säännöt: älä näytä karttaasi 

muille kilpailijoille ennen heidän kisasuoritustaan! 

 

Keskeyttäneet 

Myös keskeyttäneiden on ehdottomasti kuljettava maalin kautta, jotta tiedämme että kaikki 

ovat tulleet reitiltään. 

 

Palkinnot 

Kaikki osallistujat palkitaan maalissa. 

 

Cup-pisteet 

Alueella keväästä syksyyn käytäviä cup-tapahtumia on 5 kpl, joista loppupisteet lasketaan 4 

parhaan tapahtuman osalta. Pisteitä saa kunkin sarjan 10 parasta siten, että voittaja saa 10 

pistettä, seuraava 9 jne. Kaikki osallistujat saavat vähintään yhden pisteen. Hopea- ja 

pronssisarjoissa kilpaillaan sekä TR/RR- että suorilla radoilla. TR/RR- ja suoran radan 

sarjoissa jaetaan kummassakin pisteet yleisten ohjeiden mukaisesti. Cup-yhteispisteet 

näissä sarjoissa yhdistetään, jolloin suunnistaja voi osakilpailuiden välillä juosta valinnan 

mukaan siimariin tukeutuvalla radalla tai suoralla radalla. 

 

Pukeutuminen, peseytyminen ja WC 

Pukeutumista ja peseytymistä ei ole käytössä. Kompassihuussit 😉 löytyvät 

tapahtumakeskuksesta. 

 



Ensiapu 

Tapahtumakeskuksessa päivystää ensiaputaitoinen henkilö infon läheisyydessä sekä 

toimitsijoissa muitakin ensiaputaitoisia. Keltaliivisillä maasto-oppailla (2 kpl) on myös 

ensiaputaidot hallinnassa. 

 

Info 

Löytyy tapahtumakeskuksesta, jossa voit tehdä Emit-muutoksia sekä hoitaa 

ilmoittautumisia ja maksuja ForFun-sarjoihin. Maksuvälineenä mielellään käteinen. 

 

Juomavesi  

Tapahtumapäiväksi luvattu hienoa kesäistä hellesäätä. Järjestäjien puolesta 

tapahtumakeskuksessa ei ole juomavettä tarjolla, joten varaathan itsellesi riittävästi 

nestettä juotavaksi tapahtuman ajaksi. Muistathan suojautua auringonpaisteelta, 

tapahtumakeskus avointa aluetta, vähän varjopaikkoja. 

 

Valokuvaus / kuvat 

Maalissa ja maastossa on kuvaaja. Kuvia julkaistaan tapahtumasivulla ja Jämsän Retki-

Veikkojen somepalveluissa. Mikäli haluat kieltää mahdollisen kuvasi julkaisun, ota yhteyttä 

tapahtuman infoon tai tapahtumajohtajaan. 

 

Tervetuloa Himoksen upeisiin maastoihin viettämään 

kesäpäivää! 


