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1. KILPAILUN JOHTAJA Heino Ruuskanen, Pudasjärven Urheilijat 
Pudasjärven Urheilijoilla on kokemusta ja näkemystä suurten tapahtumien järjestämisestä. Kuitenkin 
suunnistus on urheilulajina erikoisosaamista vaativa. Oli jo suunnitteluvaiheessa selvää, että SM-
suunnistuskilpailujen erikoisosaamisen kanssa PudU:lla oli selviä puutteita – yksin ei todennäköisesti 
onnistuttaisi. Tarvittiin hyvä yhteistyökumppani ja luonnollinen valinta oli entisten yhteistyökuvioiden 
pohjalta oululainen SK Pohjantähti.  Kenties tämän yhteistyön ansiosta SSL myönsi meille SM 
järjestelyoikeuden vuodelle 2013. Samoissa maastoissa oli järjestetty aiemmin SM-keskimatkat ja viestit 
1995, MM-katsastukset 1990 ja esikisamaastossa kansalliset kisat 1997 ja 2012. Varsinaiset järjestelyt 
alkoivat yhteydenotolla valvojiin TA Taisto Kemppaiseen (VaKa) ja ratavalvoja Keijo Parkkiseen (YlikNM) 
vuonna 2011.  
Kilpailuun ilmoittautui 734 osanottajaa, mikä oli 100 alle budjetoidun. 
Panostimme etenkin karttaan, ratoihin, tuloslaskentaan ja kuulutukseen, eli siis urheilulliseen puoleen. 
Kisapäivänä talkoissa oli mukana noin 120 henkilöä, mikä on minimimäärä tällaisten kisojen 
järjestämiseen. Kiitokset kilpailijoille, talkoolaisille, Suomen suunnistusliitolle, Pudasjärven ja Oulun 
kaupungeille ja muille yhteistyökumppaneille! Seuraavissa eri vastuualueiden raporteissa paneudutaan 
tarkemmin yksityiskohtiin. 
 

2. JÄRJESTELYTOIMIKUNTA Heino Ruuskanen, Pudasjärven 
Urheilijat 
Kilpailun järjestelytoimikunta koottiin eri osa-alueiden vastuuhenkilöistä. Kummankin seuran 

johtokuntaa informoitiin johtokunnan kokouksissa 2011 – 2013, käsiteltiin järjestelyjen tilannetta ja 

suunnitelmia.  

Suomen Suunnistus Liiton hallituksen näkyvyys SM-kisoissa tulisi miettiä kenties uudelleen. 

Yhtenä ehdotuksena voisi olla, että SSL hallitus nimittää jokaiseen SM kisaan yhden kummihenkilön ja 
ko. henkilö on aktiivisesti yhteydessä kisajärjestäjiin ja on fyysisesti itse kisassa paikalla. Tälläkin kerralla 
SSL henkilöstön kutsuttu lista oli aika pitkä, mutta paikalle tulijoita oli todella vähän. Onneksi 
päävalmentaja Juha Taini oli paikalla todistamassa itse kisatapahtumaa, maastojen käyttökelpoisuutta 
arvokisoihin ja järjestelyjen onnistumista. 

 
3. KILPAILUN INFO, Liinamaa Olli, SK Pohjantähti 
Hoidetut tehtävät: 

 EMIT:ien vuokraaminen.   Vuokrahinta 5,-.  Palauttamattomasta kortista veloitus 60,- 

 EMIT-muutokset/lisäykset tulospalveluun 

 Poisjääneiden kilpailijoiden / muutoksien välittäminen tulospalveluun 

 Alueen yritysten mainosmateriaalin esilläpito ja jako 

 Hakaneulojen myynti.  1€ / 4kpl.  Kilpailijoilla kuului olla omat hakaneulat. 

 Harjoituskarttojen myynti.   5,- / kartta.    Seurat haluavat ostaa karttoja myös laskulla, mihin on 
hyvä varautua. 

 B-finaalin palkintojen jakaminen.   

 Löytötavaratoimisto 

 Vastalauseiden / rikkomusilmoitusten vastaanottaminen ja toimittaminen tuomarineuvoston 
käsiteltäväksi.   Vastalauseita ei kisan aikana tehty. 
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 Tulostaulun ylläpito: lähtölistat, tulokset, kilpailun aikainen tilanne.   Finaalille varattiin oma tila, 
jotta karsinnan tulokset saivat olla näkyvillä myös finaalipäivänä.  

 Finaalien aikana myytiin myös finaalin (ylimääräisiä) sekä ei-lähteneiden kilpailijoiden karttoja 
harjoituskartoiksi.   Ylimääräisten karttojen toimittaminen lähdöstä infoon myytäväksi.    

 karttojen palauttamisen organisointi.   Palautettavat kartat (karsinta/B-finaalit) laitettiin jakoon 
finaalipäivänä sen jälkeen, kun A-finaalin lähtökynnys oli sulkeutunut.  

 

Aukiolo: 

Kisapäivinä infon sulkeutuminen synkattiin maalin aukioloon.   Käytännössä päivystystä 
ylläpidettiin niin kauan kuin kisakeskuksessa liikkui urheilijoita. 

 Pe 10-20  Yksi hlö harjoituskarttojen myyntiä varten   

 La 8-18.  Ennen kilpailun alkua varauduttiin kolmella henkilöllä, mutta odotettua ruuhkaa ei 
tullut.   Tämä on merkki, että opastuksissa, ja kaikenlaisissa ennakkovalmisteluissa oltiin 
onnistuttu. 

 Su 8-16.   Vähintään yksi koko ajan, mieluiten kaksi 
 

Miehitys 

 Infoon nimettiin 5-6 hlöä (ottaen huomioon, että yksi siirtyi kisan aikana itkumuuriksi) ja info 
hoiti kilpailun aikana myös tulostaulun ylläpidon.   Miehitys oli vähintään riittävä, sillä kiireen 
tuntua oli vain hetkittäin.   Minimissään paikalla pitää olla kaksi jotta toinen voi olla välillä 
hoitamassa asioita. 

  
Etukäteisvalmistelut / Tarvikkeet: 

 EMIT-kortteja 

 Varalta paketti (500) hakaneuloja 

 Toimistotarvikkeita (tusseja, kyniä, saksia, hakaneuloja, monenlaista teippiä, nitoja, 
niittipyssy+niittejä, paperia, kansioita, muovitaskuja…..) 

 Varalta välineet (MTR) väliaikojen purkua varten (tarjottiin ylimääräisenä palveluna) 

 Kassalipas, kuittivihko sekä pohjakassa.  Laskupohjia.  

 Printattuna Kilpailukutsut/ ohjeet / pelastussuunnitelma/ kisaorganisaation yht.tiedot / 
lähtölistat seuroittain ja sarjoittain / tieto palkittavista / vastalauselomake / Emitin 
muutoslomake 

 A3-kokoisia muovitaskuja tulostauluun.   Tulokset laitettiin näkyviin A3-koossa, jotta ne ovat 
luettavissa vähän kauempaa.    

Mitä Infossa EI tehty: 

 Ei kuntorasteja. 

 Ei jaettavaa seuramateriaalia,  

 ei jaettavaa materiaalia lehdistölle.  Lehdistöllä oli oma huone ja vastuuhenkilö. 

 Ei parkkilippujen myyntiä, maksuttomat parkkipaikat 
Ei kilpailunumeroiden jakelua.   Numerot jaettiin lähdössä 
Kilpailunumeroiden hankintaa varten katsottiin kilpailijamäärät vastaavasta kilpailusta kahdelta 
edelliseltä vuodelta.    Kullakin sarjalla oli oma sponsori, minkä vuoksi kilpailunumeroinnissa jouduttiin 
varautumaan ylimääräisillä numeroilla jokaiseen sarjaan erikseen.  Tämän lisäksi numerot tilattiin jo 
ennen ilmoittautumisen päättymistä. Näin ylimääräisiä numeroita kertyi runsaasti. 
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Numerointisuunnitelma oli oheisen taulukon mukainen.  Finaalien numeroinnissa on myös hyvä 
huomioida, että karsinnassa saattaa olla viimeisillä sama aika, jolloin finaaliin tulee odotettua enemmän 
kilpailijoita. 

Liitto toimitti omat logot/sponsorit sekä ohjeet numerolappujen vaatimuksista.  

Numerot toimitti painopalvelu Jouni Väre. 

Karsinta      Finaali  

 lkm Nrot Mainostaja   lkm nrot 

M yleinen 300 1001…1300 Pudasjärven kaupunki  51 1…51 

N yleinen 160 2001…2160 Metsähallitus   41 101…141 

H20 85 1301…1385 pikkusyöte   41 201…241 

H18 60 1801…1860 hotelli Isosyöte   41 801…841 

H17 60 1701…1760 RR-hiihto   41 701…741 

H16 70 1601…1670 Metsänhoitoyhdistys  41 601…641 

H15 80 1501…1580 Pudasjärvi-lehti   41 501…541 

D20 80 2201…2280 Pudasjärven Osuuspankki  41 251…291 

D18 60 2801…2860 Isosyötteen matkailu  41 851…891 

D17 65 2701…2765 Pudasjärven matkailu  41 751…791 

D16 60 2601…2660 Pölkky Oy   41 651…691 

D15 70 2501…2570 Syötteen maansiirto  41 551…591 

        

yht. 1150     502  
 

        
 
 

4. MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET  Antti Härkönen, Pudasjärven 
Urheilijat 
Kilpailun karttojen hankinta perustui EU-rahoitteiseen Syötteen alueen kartta- ja paikkatieto –
hankkeeseen. Ennen kartoitusprojektin aloittamista neuvoteltiin alueen suurimman maanomistajan 
Metsähallituksen kanssa menettelytavoista ja tarvittavista maankäyttöluvista kirjallisesti. Yksityisille 
maanomistajille laitettiin jokaiselle erikseen (153 kpl) kirje, jossa kerrottiin kisoista ja liitettiin mukaan 
kirjallinen maankäyttösopimus. Vajaa 100 palautti lomakkeen ja lopuille soitettiin suostumuksesta.  Viisi 
maanomistajaa kielsi alueensa käytön.  
Kaikille maanomistajille, jotka halusivat kisakartan, laitettiin se heille postitse kilpailun jälkeen 
seuraavalla viikolla. 
 

5. KARTOITUS  Antti Härkönen, Pudasjärven Urheilijat 
Kilpailuissa käyttävät kartat on tuotettu Syötteen alueen kartta- ja paikkatieto –hankkeen aineistosta. 
Kartoituksen pohja-aineiston tilaukset, pohjakartoituksen sekä maasto- ja piirustustyöt teki Janne 
Weckman. Maastotöissä laadunvarmistus toteutettiin SSL:n karttavalvojan toimesta hankkeen 
rahoituksella. Kartan ulkoasun teki Petri Karjalainen SK Pohjantähdestä. Kartat ja radat painettiin 
Kajaanin kirjapainossa Kajaanissa. Karttapainatusta valvoi SLL valvoja Pasi Jokelainen. 
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6. RATAMESTARI Heikki Grekelä, SK Pohjantähti 
Ratamestari työ alkoi syksyllä 2011 maastokäynnillä vanhoilla kartoilla. Talven aikana pyörittelin 
raakaversiot millä alueella karsinata ja finaali juostaisiin. Kesällä 2012 esikisojen aikaan vein kaikki prikat 
metsään. Prikkoina toimi lankun pätkä joka jää kiintorastiksi maastoon ja toimi samalla rastilipun 
tankona. Samalla kuin kävin viemässä prikkoja täydensin myös karttaa. 
Lopullisen version kisakartasta saatiin Weckmannilta kesäkuussa 2013. Petri Karjalainen teki 
ulkoasumuokkauksen vasta tämän jälkeen. Karsinta kartta on A4 ja finaali kartta A3. 
Karttamuovit tulivat muovijalosteelta, tosin A4 muovit olivat vääränlaiset, joten hain ne Keltamäeltä. 
7/2013 teimme kaikki pukit, joita tarvittiin 60kpl ja 35kpl on pukkeja joissa on valmiina leimasin, niille 
rasteille ei tehty pukkeja. 
Rata tiedostot kävivät Pasi Jokelaisen tarkistuksessa ennen kuin ne menivät painatukseen. 
Kartat painettiin 21.8. Kajaanin karttapainossa. Karttoja painettiin varata enemmän kuin lopulta 
tarvittiin. Pussitus tehtiin 1.-2.9. viiden henkilön toimesta. Pussien sulkeminen tehtiin juottokolvilla. 
Tämän jälkeen vein kartat tarkastukseen Keijo Parkkiselle joka toimitti kartat kisapaikalle. 
Kisaviikolla saavuimme Pikkusyötteelle keskiviikkoiltana 2 henkeä. Teimme 10 rastia laskettelurinteisiin. 
Torstaina veimme metsään 70 rastia ja loput 25 perjantaina. Perjantaina myös saapui loppu joukko (4 
henkeä) joiden tehtävä oli koejuosta kaikki rastit. Koejuoksut tehtiin lauantaiaamuna klo 8.30 alkaen ja 
sunnuntaiaamuna klo 6.30 alkaen.  
Ratamestari ryhmästä oli yksi henkilö kokoajan lähtövalmiudessa EA- henkilöstölle oppaaksi samoin 
toinen henkilö, mikäli leimasimia menee mykäksi. 
Rastit haimme pois sunnuntaina maalin sulkeutumisen jälkeen. 
Ratamestarina tein kaikki ratasuunnitelmat itse.  Aikaa käytin arviolta noin 150 tuntia. Ajan käyttöä lisäsi 
se että minun kotoa on kisapaikalle 150km. 
 

7. KILPAILUKESKUS Antti Härkönen, Pudasjärven Urheilijat 
Kilpailukeskuksen rakenteista vastasi Paavo Ervasti ja Antti Härkönen. Johtuen erittäin käyttökelpoisesta 
kisakeskuksesta, rakentaminen oli minimaalista. Rakennusporukassa oli torstaina 3 henkilöä ja 
perjantaina vajaa 20 henkilöä, joista rakennusporukassa vajaa 10 henkilöä. 
Torstaina laitettiin viitoitukset sekä kaikki tienvarsiopasteet sekä suurin osa sisätilojen opastuksista. 
Opastaulut tehtiin aikaisemmin valmiiksi. Ulkoasu tehtiin samaan muottiin sisällä ja ulkona kisalogolla 
varustettuna, koko kuitenkin siten, että ulkona oli A3 ja sisällä A4. Ulkokyltit oli laminoitu ja sisäkyltit 
kaikki keltaiselle kartongille tulostettu. 
Kilpailukeskus sijaitsi Hotelli Pikku-Syötteen rakennuksissa, joten toiminnot oli testattu aikaisemmin 
muissa suurissa tapahtumissa esimerkiksi Umpihankihiihdoissa. Kilpailukeskus oli toimiva ja muuten 
lähes täydellinen, mutta yleisön ja kilpailijoiden P-alue sijaitsi 1-1,2 km päässä. Siitä ei kuitenkaan tullut 
valituksia. 
Perjantaina väkeä oli mukana kaikilta osa-alueilta itse kukin omalla sektorillaan valmistellen. 
Rakennusporukka avusti perjantaina enää vain lähdön, maalin, kisaravintolan ja saniteetin valmiiksi 
saattamista alueiden vastuuhenkilöiden haluamaan muotoon. Kisarakenteiden purku alkoi välittömästi 
palkintojenjaon jälkeen ja viimeinen talkoomies lähti alueelta klo 19.00, noin 3 tuntia viimeisen 
maaliintulon jälkeen. 
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PESU, WC JA JÄTE 
Saunat ja WC tiloina käytettiin  Hotelli Pikku-Syötteen tiloja. Lisäksi koko kisan ajan oli P-paikalla 4 
bajamajaa, joiden käyttö oli minimaalista. Karsinnan lähdössä oli 8 bajamajaa ja 4 vanhan kyläkoulun 
vessaa. 
Finaleissa oli 8 bajamajaa lähtöpaikoilla. Esikynnyksen lämmittelysuojana käytettiin lauantaina Syötteen 
kylätalon tiloja ja sunnuntaina paikalla oli suuri Turveruukin teltta. Jätteen saimme laitta hotellin 
jätepuristimeen. 
Imuauto tyhjensi bajamajat sunnuntai-iltana. 
 
 
JUOMAVESI JA SÄHKÖT 
Juomavesi ja sähköt oli Hotelli Pikku-Syötteeltä. Varavoimakone oli valmiudessa maalissa tulospalvelua 
varten. Toki upsit takasivat alle tunnin sähkökatkokset. 
 
 

8. LIIKENNE, PAIKOITUS, OPASTEET Tuomo Jokikokko, Pudasjärven 
Urheilijat 
Tarkoituksena oli ohjata tuleva liikenne alueelle pääosin yhdestä suunnasta eri liikenneopasteiden 

avulla. Tiedossa oli, että myös vastakkaista liikennettä tulee jonkin verran olemaan P-paikalle johtavalla 

tiellä. Suurempana haasteena tulisi olemaan autojen suuri määrä (arvioitu 500- 600) ja parkkipaikkojen 

vähyys.   

Pysäköinnin ohjauksen ja valvonnan hoidimme molempina kisapäivinä 14 henkilön avulla. Kilpailijoiden 

ja yleisön henkilöautojen pysäköintialueena käytettiin Pikku- Syötteen laskettelurinteiden ala-aseman 

vaunualuetta. Vaunualueella liikennettä oli ohjaamassa yhteensä 11 henkilöä. Vaikka ajoneuvojen 

tuleminen kisapaikalle ajoittuikin verrattain pienelle aikavälille, niin autot saatiin mahtumaan hyvin 

parkkipaikoille. Autoja pystyttiin ohjaamaan useammalle P- paikalle yhtä aikaa, joten ruuhkia tielle ei 

päässyt syntymään. Molempina päivinä autoja saapui yhteensä n.280 kpl ja näistä toimitsijoiden autoja 

oli noin 30 kpl, jotka ohjattiin erilliselle P-paikalle lähemmäs kilpailukeskusta. 

 VIP, media ja muu tärkeä liikenne pysäköitiin hotellin P-alueelle, läheiselle pelikentälle. Hotellin P-

paikalla oli 3 liikenteenohjaajaa molempina päivinä. Hotellille saatiin sijoitettua n.100 henkilöautoa ja 5 

linja-autoa. Sunnuntaina autoja oli hieman enemmän ja autoja jouduttiin laittamaan myös mökkiteiden 

varsiin. Hotellin pihalla P-ohjaus oli jo toiminnassa perjantaista aamupäivästä alkaen.  

Kaikilla pysäköintihenkilöillä oli huomioliivit ja osalla liikenteenpysäytys (stop) -merkit. Kaikki päätiet 

pysyivät hyvin auki tarvittaessa hälytysajoneuvojen liikennöintiä varten. Hyvästä alueesta johtuen myös 

linja-autojen ja asunto-autojen pysäköinti onnistui hyvin.  Asunto-autoille ja vaunuille oli varattu 

erillinen oma alue sähkötolppineen. Vaunuja ja autoja oli noin 30 kpl. 

Palaute autoilijoilta oli positiivinen, niin opasteiden kuin opastuksenkin osalta, koska parkkialue oli 

erittäin laaja ja kova-alustainen. Erityisesti linja-autonkuljettajat kehuivat järjestelyjen toimivuutta 

paikoituksen suhteen. Ennakkoarviot automääristä olivat hieman yläkanttiin, joten ongelmia ei tullut 

liikennejärjestelyissä. Sunnuntaina klo 15.00 jälkeen kerättiin kaikki tienvarsiopasteet tien reunoilta 

talkooväen voimin.  
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9. LÄHDÖT Juho Näsi, SK Pohjantähti 
Lähdön toimitsijatehtävissä oli karsinnassa 14 henkilöä: lähtökynnyksellä 2, esilähdössä 3 ja 
varsinaisessa lähdössä 9. Finaalien lähdöissä oli myös 14 henkilöä.  Lisäksi apuna oli lähtökynnyksellä 
kilpailun valvoja sekä lähdössä yksi kokeneempi seuran jäsen, joka  tarkkaili lähtöä ja oli tarvittaessa 
apuna. Henkilöstö oli erittäin kokenut monista kansallisista kisoista ja se helpotti toimintaa 
huomattavasti. Lisäksi lähdön vastaava on toiminut ko. roolissa noin kymmenessä kansallisessa kisassa. 
 
Rakennelmat: 
Lähtöpaikkojen tutkiminen tehtiin paikan päällä noin viikkoa ennen ja lähdön vastaava piirsi paperille 
alustavan suunnitelman lähdön toiminnasta, jonka toimitti kaikille lähdön toimitsijoille noin viikkoa 
ennen kisaa.  
 
Karsinnan viitoitukset laitettiin paikoilleen perjantai-iltana opaspaalulta lähtökynnykselle ja varsinaiseen 
lähtöön. 
Karsinnan lähtöruudukko rakennettiin valmiiksi myös perjantai-iltana, jotta valvoja pääsi sen 
tarkistamaan. Kaikki tarvittava rakennusmateriaali toimitettiin peräkärryllä paikalle. Tavoite oli, että 
opaspaalulta lähtökynnykselle- lähtöpaikkaan kaikki olisi rakennettu perjantain aikana. Näin myös 
tapahtui. Opaspaalulta oli 500m välein infokyltit jäljellä olevasta matkasta.  
 
Sateen varalta lähdössä kartat, rastimääritteet ja kellot olivat suojattu pressulla.  Käytössä oli myös 
maanomistajan vaja, jonka suojassa pystyi tarvittaessa kirjaamaan lähtijöitä. 
 
Karsinnan esilähdössä oli käytössä suojakatos numeroita ja emit-tarkistuslappuja varten. Kisaajille oli 
myös varattu sisätilat (Syötteen kylätalo, jota myös käytettiin ahkerasti). 
 
Kilpailunumerot olivat järjestelty sarjoittain. 
 
Karsinnan esilähdössä oli 12 vessaa. 
 
Esilähdöstä varsinaiseen lähtöön oli matkaa noin 500m. 
 
Finaalin opastukset ja rakennelmat tehtiin valmiiksi heti karsinnan jälkeen. Finaalissa oltiin varauduttu 
huonoon säähän pystyttämällä lähdön läheisyyteen suuri teltta sekä ottamalla mukaan kaksi muuta 
seuratelttaa, jotka olisi pikaisesti saanut pystöön sään niin vaatiessa. 
 
Finaalin lähtökynnys muutettiin viimehetkellä lähdön vastaavaan päätöksellä eri paikkaan(50m) kuin oli 
alunperin suunniteltu, jotta varustekuljetus ja vessat saatiin fiksumpaan paikkaan.  Eri tältä osin 
alkuperäinen suunnitelma muuttui. (todennäköisesti oikeaan suuntaan) 
 
Finaalissa aluksi oli B-finaali ( 08.30-09.40) ja sen perään A-finaali( 11.00—14.00). Päätettiin siirtää osa 
lähtöpaikan rakentamisesta (kartat+rastimääritteet) sunnuntai aamulle ja B-finaalin lähdön jälkeen.  
Tässä meinasi tulla kiire ja jälkikäteen ajateltuna järkevää olisi ollut tehdä lauantaina hiukan enemmän. 
 
Finaalissa lähtökynnys oli aivan lähdön tuntumassa, joten kaikki toiminteet olivat pienellä alueella. 
Finaalissa oli käytössä 8 vessaa, mutta siltikin pientä jonoa pääsi syntymään.  
 
A-finaalin lähtönumerot olivat sarjoittain sijoitettu kohtuullisen isolle alueelle tungoksen välttämiseksi. 
 



8 
 

Vesipiste erikseen ( 2 * 10l tonkkaa), ja vettä saatiin täydennettyä läheisestä huoltorakennuksesta. 
Kaikkiaan finaalissa vettä meni noin 45-50l. 
 
GPS liiville oli oma erillinen hakupiste pääsarjalaisille. 
GPS laitteille oma pöytä lähtöruudukossa. 
 
Tehtävät ja niihin liittyvät kommentit 
Lähtökynnys (2 henkilöä) 
 
Lähtökynnys oli noin 2 metriä leviä aukko, jota kaksi henkilöä hallinnoi.  Lähtökynnyksellä info, että vain 
kilpailijat sisään ja kännyköitä ei sisään.  Lähtökynnyksen toimitsijat ottivat talteen karsinnassa useita 
kymmeniä kännyköitä, jotka sai noutaa Infosta. Finaalissa ei enää esiintynyt ”känny-ongelmaa”. 
 
Lähtökynnykseltä myöhästyi 1 henkilö noin 20 min: ei päästetty sisään,  vaikka hän  kovasti vaati (SLL 
sääntö). 
 
Lähtökynnys pitää rakentaa siten, että kilpailija ja huoltaja eivät pääse juttelemaan ”raja yli” eli 
jonkinlainen 10m varoalue tulisi rakentaa. Lähtökynnys voisi olla 10m pitkä ”lähtötunneli”. Nyt rajan yli 
keskusteltiin ja se pitäisi estää. 
Lähtökynnyksen toimijoille oli annettu selkeä ohje, että sisään vain kisaajat ja ulos ei saa tulla kukaan.  
 
Pientä keskustelua herätti muutama median edustaja sekä muutama seuraavien kisojen tarkkailija joista 
lähtöportin toimijat eivät tienneet etukäteen. Nämä olisi hyvä tietää etukäteen, jos ovat tulossa. 
 
Lähtöportin henkilöitä pitää myös informoida jos kilpailun reitinvalinnat voivat kulkea lähtöportin kautta 
kuten nyt tapahtui muutaman kisaajan toimin. 
 
 
Esilähtö (3 henkilöä) 
 
Välittömästi lähtökynnyksen jälkeen karsinnassa oli käytössä suojainen tila, jossa lähtönumerot 
sarjoittain eroteltu, emit liuskat ja kello, joka oli kisa-ajassa.   
Sadekatoksessa oli myös tyhjiä numerolappuja ja varalta hakaneuloja. Muutamia numeroita jouduttiin 
kirjaamaan uudestaan, koska joku oli ottanut väärän numeron. 
 
Yksi henkilö huolehti numeroista ja yleisestä infosta, yksi vedestä (täyttö talon sisältä) ja yksi 
kamppeitten viennistä. 
 
Varustepusseille oli rajattu oma alue, johon kilpailija sai jättää varusteena. Käytössä muovipusseja ja 
permanent  -tusseja. Pussit laitettiin kuomulliseen perävaunuun ja pussit vietiin maaliin noin 30min 
välein erikseen määritellylle paikalle. 
 
A-finaali juostiin uusilla numeroilla, joiden noutopaikka asennettiin sunnuntaina.   B-finaali juostiin 
karsinnan numeroilla ja siinä ei ollut lähtökynnystä. 
 
GPS liiveillä(90 kpl) oli oma paikka, jossa toimitsijat jakoivat liivit miehille ja naisille. 
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A-finaalissa oli esilähdössä suuri teltta, joka oli aktiivisessa käytössä: aurinkoa piilossa ja pystyi 
lepäämään. 
 
Lähtöpaikka (9 karsinta/9 finaali henkilöä) 
 
Karsinnan ja finaalin lähtö oli rakennettu siten, että lähtökarsina oli jaettu kahteen osaan: D15...D21 
oikealle puolen ja H15...H21 vasemmalle puolen. Lähtökarsina oli noin 30..40 m pitkä. 
 
Kielletty alue oli merkattu kohtuullisen laajasti keltaisella nauhalla, jotta lähtijöitä ei päästy häiritsemään 
huudoilla. 
 
Karsinat olivat rajattu laudoilla, pylväillä, nauhoilla sekä kylteillä. Karsinan alussa oli kello (n. 
5m päässä kirjureista), joka kävi kilpailuaikaa ja toimi varsinaisen lähtökellon varakellona. Kello oli 
viritetty siten, että jos varsinainen kello menee rikki niin pelkästään nappia painamalla varakello alkaa 
piippaamaan myös. 
 
5 min ennen lähtöä yksi henkilö oli varattu huutamaan kilpailuaika, nimi ja opastamaan kisaajia 
lähtökarsinaan. Hän myös merkkasi lähtijät omaan lähtöluetteloon ja tarkasti numerot. Tämä oli 
mahdollista koska lähtijöitä oli vain 4..6 kpl kerrallaan. Varsinainen kirjuri tarkasti lähtijät ja merkkasi (-
/+) lähtijät. Maalin kanssa oli sovittu, että vasta viimeisen lähtijän jälkeen ilmoitetaan ”ei lähteneet” 
kisaajat. 
 
Myös lähdön vastaava teki tarkastukset. 
 
Finaalissa 5min kohdalla jaettiin GPS laitteet pääsarjalaisille. GPS laitteiden vastaava aktivoi laitteet 
oman kirjanpitonsa mukaan noin 20 min ennen lähtöä.   
 
4 min ennen lähtöä jaettiin rastimääritteet. Ne roikkuivat mini-grip pusseissa, jotka oli nitojalla 
kiinnitetty lautaan. D15...D21 oikealla puolen ja H15...H21 vasemmalla.  Sateen varalta oli varattu 
muovia. Yksi toimitsija oli apuna vastaamaan kysymyksiin ja hänellä oli myös emit liuskoja: aika paljon 
vielä tässä vaiheessa emit-lappuja kysyttiin. Myös miehet kyselivät oman karsintaeränsä numeroa 
yllättävän paljon. Tässä karsinassa on hyvä olla toimitsija varsinkin kun tulee myöhästyneitä, joilla on 
kiire saada oikea rastimäärite nopeasti 
 
3min ennen lähtöä oli emit –nollaus (2 henkilöä).   Kahdella toimitsijalla oli molemmilla omat nolla-
kapulat kädessä (toinen vastasi H ja toinen D sarjoista). Toimitsijat tarkistivat, että nolla alkaa 
välkkymään.  Karsinnassa oli 8 kpl kuolleita emittejä! Näissä tapauksissa kisaajat ohjattiin erillisen 
pöydän luo, jossa oli varaemitteja varattu 15 kpl. Uusi emit kirjattiin ylös ja ilmoitettiin saman tien 
maaliin(oma toimitsija tätä varten). 
 
2 min ennen lähtöä oli nähtävissä mallikartat( 2 kpl) 
 
1 min ennen lähtöä kilpailijat siirtyivät kartoille.  Karttatelineet olivat karsinan molemmilla reunoilla.  
D15. D21 oikealla puolen ja H15...H21 vasemmalla puolen loogisesti järjestettynä siten , että nopeimmat 
sarjat keulilla(HD21) 
 
Karttatelineillä oli 2 henkilöä kääntelemässä karttoja (ja tarkistivat kartat) valmiiksi lähtijöille. 
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Lähtölinjalla oli piippaava digitaalinen lähtökello (iso näyttö), jonka perusteella kilpailijat lähtivät 
matkaan ja samalla ottivat kartan.  
 
Toimitsijat myös tarkistivat lähtöluettelostaan, että oikea kilpailija lähtee oikeaan aikaan. 
Karsinnassa yksi pääsarjalainen otti väärän kartan: tuli hakemaan oikean 30 min lähtönsä jälkeen. 
  
Muita kommentteja 
- Karsinnan lähdössä oli alussa paljon  myöhästymisiä mikä johtui osittain siitä, että lähtökynnykseltä tai 
kilpailukeskukselta  ei osattu lähteä ajoissa liikkeelle. Ohjeissa oli annettu kyllä ohjeet paljonko pitää 
varata aikaa. 
 
-Lähdössä oli siis yksi henkilö, joka vastasi myöhästyneistä kisaajista, uusista numeroista ja uusista 
emiteistä. Hän oli syrjässä oman pulpetin takana ja ainoa, joka oli kontaktissa maaliin. 
 
-Lähdön vastaavalla ei ollut mitään erikoista tekemistä vaan vastaili kisaajien kysymyksiin, auttoi 
myöhästyneitten kanssa ja muutaman kerran tuurasi toimitsijoita, joilla tuli esim. vessahätä. 
 Lähdön vastaava vastasi siitä, että kaikki toiminnot kilpailukeskuksen opastolpalta K-pisteellä oli 
hoidettu. 
 
- Myöhästyneille kisaajille ( noin 20-25 kpl) oli oma ”itkumuuri”, jossa toimitsijalla oli jo etukäteen lista 
olemassa niistä, jotka olivat missanneet  5min huudon. Myös lähdön vastaava oli merkannut 
myöhästyneet, jotta osasi varautuu kun heitä alkoi ilmaantua. Etukäteen oli jo sovittu, että kukaan muu 
ei ala käsittelemään myöhässä tulijoita.  Riippuen myöhästymisen ajasta kisaaja ohjattiin oikeaan 
paikkaan pitäen huolen, että he saivat rastimääritteet ja nollasivat emittinsä.  Yllättävän tarkkana tässä 
saa olla. Kukaan ei myöhästynyt varsinaisesta lähdöstä vaan myöhästymiset olivat pääasiallisesti  
luokkaa 1-3 min.   
 
Myöhästyneet kisaajat vaativat ehdottomasti ainakin 2 kpl kokeneita henkilöitä, jotka eivät hermostu, 
kun myöhästyneet kisaajat tulevat enemmän ja vähemmän hädissään lähtöpaikalle. On myös hyvä 
etukäteen valmistautua siihen, että varsinkin alussa voi myöhästymisiä tapahtua. 
 
-Yksi karsinnan kisaaja pyrki väärällä numerolla sisään ..69 vs 96 ja tämän kirjaaja huomasi. Kisaaja 
ohjattiin erillisen toimitsijan luo, joka kirjoitti oikean numeron.( tyhjiä lähtönumeroita oli noin 20 kpl) 
 
Kaiken kaikkiaan uusia numeroita kirjoitettiin noin 10 kpl. 
 
Finaalissa ei myöhästymisiä ollut kuin muutama. Finaalissa mykkiä emittejä oli 2 kpl. 
 
On hyvä kiinnittää huomiota siihen, että uudet tilatut lähtönumerot ovat kohtuullisen tiiviisti kiinnitetty 
toisiinsa ja niiden irrottaminen vie aikaa, hyvä tehdä jo edellisenä päivänä. 
 
Pitkä odotus viimeisillä kisaajilla lähtökynnyksen jälkeen voi olla melkoisen puuduttavaa ja tämä tulisi 
ottaa huomioon kun kynnyksen paikkaa miettii. 3 h odottaminen vesisateessa ei voi olla vaikuttamatta 
suoritukseen ja jos mahdollista jonkinlaista sääsuojaa tulisi tarjota kilpailijoille. Nyt onneksi sää suosi. 
 
Ratasuunnittelussa tulisi ottaa huomioon se, että kilpailijoiden reitit eivät kulkisi lähdön/lähtökynnyksen 
kautta. Nyt muutamat kisaajat juoksivat lähdön kautta. 
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Kaiken kaikkiaan kun lähtö oli suunniteltu etukäteen hyvin ja vastuut jaettu selkeästi etukäteen, niin 
mitään suurempia ongelmia ei ilmennyt.  Toimitsijoita saa olla minimissään 15 kpl ja ei ole haitaksi jos 
muutama ylimääräinen on apuna: vessahätä saattaa tulla toimitsijoillekin. 
 
Sää siis suosi ja helpotti toimintaa lähdössä huomattavasti.  
Juho Näsi 

 

10. MAALI Vesa Halonen, SK Pohjantähti 
Maali sijaitsi Hotelli Pikku-Syötteen takana alakerran vieressä. Maalileimauksen jälkeen oli hyvin tilaan, 
kaikkiaan noin 30m, ennen leimantarkastusta. Leimantarkastus sijaitsi katoksen alla (tietokoneet sisällä 
ikkunan takana) ja pisteitä oli kaksi. Leimantarkastuksen jälkeen oli vielä karttojen poisotto, joka myös 
sopi katoksen alle. Rauhallinen maaliintulotahti helpotti karttojen poisottoa ja kartat saatiin jo tässä 
vaiheessa lajiteltua sarjoittain. Karttojen poisoton jälkeen oli rajattu isompi ulkoalue, jonka reunassa 
sijaitsi hylkäysesitysten käsittely (sisätila) sekä vieressä väliaikatulostuskone. Samalla alueella kerättiin 
myös A-finaalien GPS-seuranta laitteet pois sekä suoritettiin kilpailijahaastattelut. Käsiajanotolla oli oma 
pieni teltta maaliviivan vieressä. Kahteen kohtaan missä kilpailijat joutuivat kulkemaan kenttäkiveyksen, 
läpi oli laitettu kumimatot helpottamaan kulkemista. Juottopiste oli alueelta poistumisen jälkeen. 
 

11. TULOSPALVELU Vesa Halonen, SK Pohjantähti 
Tulospalvelu hoidettiin omalla väellä, jolla on kokemusta yli 10 vuotta Pirilän ohjelman käytöstä. Uusi 

HkKisaWin versio taasen oli uutta. Ennen kisoja, järjestelmää kokosi ja testasi kaksi henkilöä noin 

kuukauden ajan. Kuukausi ennen SM-kisoja hoidettiin yhdet pienet kansalliset, missä vajaa puolet 

tietokoneista ja asetukset testattiin ja samalla uudet patterinvaihdossa käyneet lukija-leimasimet 

testattiin hyvin toimiviksi. Samoin haettiin kokemusta viimeisen rastin lähestymistiedon toiminnasta 

SJBOX:n avulla (200m kaapelia).  

Kansallisissa havaittuja ongelmia Pirilän ohjelman kanssa setvittiin kisan jälkeen Pirilän kanssa sekä 

ennen SM kisaa saatiin hyvää tukea Kokkensin Timo Kokolta ja Result Fellowsin Risto Kiviseltä, jolta 

myös tilattiin väliaikarastit ja online tulospalvelu. Kansallisissa olleita ongelmia ettei hylkäysraportit 

tulostuneet eikä kilpailijalle tarkoitettu tilannetulostus toiminut halutulla tavalla testattiin uudestaan 

autotallioloissa ja ongelmien syyksi löytyi väärät yhteysasetukset parametrissa LÄHEMIT. Pirilän 

ohjelman kaatuilu leimantarkastuksessa parani uudella ohjelma versiolla.  

Kun ilmoittautumisaika oli ohi päästiin suorittamaan arvontoja ja arvonnoissa esille tulleita ongelmia 

kyseltiin Pirilältä, josta saatiinkin nopeasti uutta ohjelmaversioita tai lisätietoa kuinka homma toimii. Kun 

viimeisellä viikolla harjoiteltiin sarjojen jakoa karsinta sarjoihin, niin samalla tehtiin pöytätestausta 

kuinka sarjojen muodostaminen finaaleja varten toimii, jotta karsintakilpailun jälkeen jako finaaleihin 

sujuisi nopeasti. 

Koko järjestelmä sisälsi 14+2 tietokonetta, joiden käyttöjärjestelmät olivat  Windows XP tai Win7. 

Kuuluttajille oli varattu kolme konetta sekä kolme 24” näyttöä jotta kuuluttaja saisi useamman 

tilanneikkunan samanaikaisesti esille helpottamaan kisan seurantaa. Kaikki tietokoneet olivat 

kannettavia koneita, joten sähkökatkon sattuessa ne toimisivat jonkin aikaa. Maalialueen reunaan oli 

sijoitettu myös agregaatti tulospalvelua varten. Leimantarkastukseen varattiin 2 konetta, sekä kolmas 

kone varalle joka oli viritetty leimantarkastusta varten, mutta oli tarvittaessa myös varakone mihin 
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tahansa muuhun tehtävään. Finaaleissa lopulta leimantarkastus hoitui yhdellä koneella. Maalissa oli 

omat koneensa maalileimausta varten (2 lukijaa) sekä viimeiseltä rastilta tulevaa lähestymistietoa 

(SJBOX )varten oma kone. Viimeisellä rastilla oli myös 2 lukijaa. Aluksi maaliin ja viimeiselle rastille oli 

suunniteltu 3 lukijaa, mutta kun maalin yksi lukija ei suostunut toimimaan ennen karsintaa, niin se 

poistettiin ja toimittiin kahdella. Tämä riittikin hyvin, koska maaliin tulo jakautui tasaisesti kun maastoon 

lähti karsinnassa noin 4 kilpailijaa per minuutti. Viimeiselle rastillekin laitettiin vain kaksi lukijaa tilan 

puutteen takia. Maalin 125-leimasimissa oli jatkojohtoina 10m aktiiviset USB-kaapelit. 

Käsiajanotto hoidettiin Algen käsimaalikellotulostimella ja numeroiden kirjaamisella käsin paperiin. 

Samoin maaliviivalla kuvasi videokamera. Tietokoneverkon rakentamisessa käytettiin neljää hubia, koska 

eri toimipisteet sijaitsi kaukana toisistaan (keskus, maali, kuulutus 50m ja sali 80m). Näistä kaksi (keskus 

ja maali) oli varmennettu UPS sähkönsyötöllä. 

Leimantarkastuksen jälkeen oli erikseen ongelmien selvittelykone (itkumuuri), joka tulosti 

hylkäysesitysraportit ja koneessa oli myös mahdollisuus katsoa kilpailijan karttaa ja virhettä Pirilän 

ohjelman avulla. Ongelmien selvittelytilan vieressä oli myös väliaikatulostuskone (Pirilän ohjelman 

parametrilla ”RASTIVATULOSTE”). 

Tulosluetteloiden tulostus (A4) tapahtui sisällä luokkahuoneessa ja taululle menevät tulokset 

suurennettiin A3 kokoisiksi hotellin kopiokoneella.  Samalla tulostimella tulostettiin myös muille tahoille, 

esim. lehdistö, tarvittavia tulosluetteloita sekä lähtöluetteloita. Lehdistölle tulostettava määrä oli 

vähäistä. 

Molempina päivinä käytettiin kolmea väliaikarastia, jotka oli vuokrattu Result Fellows, Risto Kiviseltä. 

Kaikki rastit oli MOXA-rasteja. Online-tuloksiin oli ostettu Jouni Aaltosen järjestelmä, joka toimi Risto 

Kiviseltä tulleen väliaikakoneen kautta ja siihen liitetyllä mokkulalla. Karsinnan alussa oli ongelmia 

väliaikojen siirtymisestä nettiin ja syyksi tähän löytyi väärät IP-osoite asetukset Riston koneessa. Yhden 

talkoolaisen (IP-verkkoalanammattilainen) ja Riston kanssa ongelma selvisi ja sen jälkeen ei tiedon 

siirrossa ollut enää ongelmia. 

Pikku-Syötteen hyvien tilojen johdosta, salissa 2 videotykkiä, laitettiin saliin kaksi konetta pyörittämään 

tuloksia livenä Pirilän ohjelmasta. Saliin vedettiin 80 metrin verkkokaapeli talon käytäviä pitkin. A-

finaalissa käytettiin myös GPS-seurantaa. Kuuluttajilla oli kaksi konetta liitetty nettiin mokkulalla, josta 

he pystyivät seuraamaan live tilannetta ja samoin salin kaksi videotykkiä oli vaihdettu näyttämään GPS 

seurantaa. Videotykeillä näytetty GPS seuranta voitiin näyttää koko kartalla, koska B-finaali oli juostu 

ennen A-finaalia ja siten katsomossa ei ollut yhtään kilpailijaa joka ei ollut juossut. 

Alueelle oli ennen kisoja (hyvä pyytää noin kuukausi ennen) pyydetty Soneralta ja Elisalta tehojen nostoa 

datayhteyksille ja missään vaiheessa ei huomattu että GSM-verkko olisi ollut mitenkään ongelmallinen. 

Kuukautta ennen hoidetut kansalliset oli juuri sopiva kenraaliharjoitus muistuttamaan miten kaikki 

pitäisi toimia ja mihin asioihin tarvitsee kiinnittää erityistä huomiota eli ohjelman parametrien 

asetuksiin. Yhtenä peikkona pitkään ollut miten sarjojen jaot ja finaalien muodostus toimii, helpottui kun 

asia tuli testattua konkreettisesti testikisan avulla pöytätestillä ennen SM kisoja. 
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Henkilöstöä maalissa ja tulostoimistossa työskenteli kaikkiaan noin 20 henkilöä molempina päivinä. 

Järjestelmän kasanneet ja hyvin tuntevat kaksi henkilöä ei ollut varattuna mihinkään tehtävään vaan 

olivat valmiina ratkaisemaan mahdollisia ongelmatilanteita sekä auttoivat ja tuurasivat muita 

tarvittaessa. 

Henkilöstö: 

 Vesa Halonen, pohjant  Yleisseuranta 

 Tommi Sillanpää, pohjant Yleisseuranta 

 Kaj Fredriksson, pohjant  Emit-korjaus 

 Kai Mutka, pohjant  Video / GPS-seuranta salissa 

 Marja Virkkula, pohjant  Leimantarkastus 

 Tommi Pajari, pohjant  Leimantarkastus 

 Timo Karppinen, pohjant Leimantarkastus 

 Hemmo Ahokoivu, pohjant Leimantarkastus  

 Ilkka Koivula (su) , pohjant Leimantarkastus 

 Olli Liinamaa (lainassa infosta) Hylkäysesitys 

 Lauri Suorsa, PudU  Käsiajanotto 

 Jouko Keskiaho, PudU  Käsiajanotto  

 Raija Anttonen, PudU  Käsiajanotto 

 Mirja Keskiaho, PudU  Tulostus 

 Ulla Silventoinen, pohjant Tulostus 

 Hannu Juurikka, PudU  Maalivideointi / Maaliohjaus 

 Mika Kauppi , PudU  Maalivideointi / Maaliohjaus 

 Raili Hokajärvi (la), pohjant Kartat pois 

 Pekka Parkkinen (su) , pohjant Kartat pois 

 Elina Sillanpää (su), pohjant Kartat pois 

 Juha Haajanen (su), pohjant GPS pois 

 Mikko Simola (la), pohjant Väliaikatuloste 

Sara Lax (su), pohjant  Väliaikatuloste  
 

11.1 KUULUTUS Petri Karjalainen, SK Pohjantähti 
 
SM-kisojen kuulutus hoidettiin muuten omin voimin, paitsi Raimo Holappa oli vahvistuksena Oulun 
Tarmosta.   
 
Mukana oli kolme kuuluttajaa, joiden kesken eri sarjat oli jaettu:  
Petri Karjalainen  (H21A, H16, H15) 
Raimo Holappa (D21A, D16, D15) 
Vesa-Ville Väänänen (H/D20, H/D18, H/D17) 
Lisäksi Valma Karjalainen hoiti haastattelut sunnuntain finaaleissa. 
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Jokainen kuuluttaja perehtyi omien sarjojen suunnistajiin ennakolta. Lisäksi hankittiin ennakkotietoa 
kilpailun taustoista: Syöte, Pudasjärvi, PudU, SK Pohjantähti, Syötekeskus, Oulun Setlementti, Syötteen 
suunnistushistoria ym. 
 
Kuulutuspaikkana oli Syötekeskuksen takana oleva parveke, josta oli suora näkyvyys maaliin ja 50 m 
loppuviitoitusta.  
 
Jokaisella kuuluttajalla oli käytössä oma tietokone, joihin jokaiseen oli liitetty aina kaksi näyttöä. Näin 
saatiin lisäruutuja käyttöön seurattaville sarjoille. 
 
Molempina päivinä käytössä oli kolme online-rastia, joista viimeinen rasti 200m ennen maalia oli yksi. 
Näin viimeiseltä rastilta voitiin hyvin ennakoida maaliintulijat. Muuten kilpailijoiden tunnistaminen olisi 
ollut vaikeaa lyhyen loppuviitoituksen johdosta. 
  
Ohjelmana oli Pekka Pirilän uusin tuloslaskentaohjelman kuulutusosio. Ohjelma toimi hyvin. Huomioita: 
Ohjelman asetuksista tulee älykkäässä seurannassa väliaikarasteilta valita kilpailijan ero kärkeen. Meillä 
oli näytössä vain käyntiaika rastilla. Kuulutuksen yhteydessä joutui samalla itse laskemaan eroja kärkeen. 
Samoin tuloslaskennan tulee määritellä viimeinen rasti kaikilla kilpailijoilla samaksi väliaikarastiksi (esim 
3. väliaika). Muutoin viimeisen rastin tilannetta on vaikea seurata yhdeltä näytöltä, kun maaliintulijoilla 
viimeinen rasti on vaihtoehtoisesti 1. /2. tai 3. väliaikarasti. 
 
Laitteistosta vastasi Äänentoisto Pekka Kinnunen: vahvistin, neljä mikrofonia ja kuusi kaiutinta. 
Kuulutuksen olisi saanut kuulumaan myös liikuntasaliin, jossa gps-seuranta tapahtui. Viimeisessä 
kokouksessa päätettiin jättää se sieltä kuitenkin pois. 
 
Sunnuntaina mukana oli myös gps-seuranta, jota Noora Karjalainen seurasi omalta tietokoneelta. Noora 
kertoi kuuluttajille tapahtumista maastossa. Tietokone oli yhdistetty nettitikulla internettiin.  
 
Haastatteluille oli järjestetty maalin jälkeen oma rajattu alueensa. Haastateltaville oli tarjolla juotavaa. 
Lehdistö pääsi tälle alueelle.  
 
Palkintojen jako hoidettiin erillisellä laitteistolla Syötekeskuksen liikuntasalissa Heino Ruuskasen 
toimesta. 
 
Kuulutus onnistui omasta mielestämme hyvin. Kaikkien sarjojen ratkaisut ja mitalistien maaliintulot 
saatiin seurattua. Henkilömäärä oli riittävä. 
 
Kuulutusvastaava: Petri Karjalainen p. 050-3377 873, valmapetri@gmail.com 
 

12. TIEDOTUS JA KUVATALLENNUS Jari Schroderus, SK Pohjantähti 
Tiedotusteamin muodostivat Tarja Tolonen Pudasjärven Urheilijoista sekä Valma Karjalainen ja Jari 
Schroderus SK Pohjantähdestä. Lisäksi saimme haastatteluihin ja juttujen tekemiseen apua 
Pudasjärvilehden päätoimittaja Heimo Turuselta. Kilpailun infosta vastasi Olli Liinamaa jonka apuna 
Anna-Kaisa Isolahti ja Mikko Kesälä sekä Pudasjärven Urheilijoista useita talkoolaisia mm. Raija Sarajärvi, 
Maire Kosamo ja Moona Harju.  

 



15 
 

Ennen kilpailua tehdyt tiedotuksen tehtävät 

- Kisan nettisivujen luominen ja sisällön kirjoittaminen. Maastosta  kirjoitettiin ennakkotietoa, 
samoin laitettiin paljon kuvia esikisoista ja sen tunnelmista. Järjestäjistä ja järjestelyistä 
kirjoitettiin myös useita juttuja nettisivulle 

- Luotiin uudet Facebook sivut kilpailulle ja laitettiin sinne vastaava tieto kuin on netissä. 
Havaintona että erityisesti 15-23 vuotiaat seurasivat Facebook sivuja aktiivisesti ja elivät mukana 
ennakkotunnelmissa. 

- Kilpailukutsun julkaiseminen nettisivulla, Suunnistaja-lehdessä ja facebookissa.  
- Kilpailuohjeiden julkaiseminen. Kilpailuohjeen käänsi ruotsinkielelle henkilö, jonka äidinkieli on 

ruotsi. 
- Suunnistaja –lehteen kirjoitettiin juttu ja se julkaistiin heinäkuun numerossa. Normaali levikin 

lisäksi ko. numeroa jaettiin MM-kilpailuissa Vuokatissa, joten jutun näkyvyys oli erittäin 
merkittävä 

- Lehdistötilaisuus Pudasjärven Nesteellä. Kutsulistalla Pohjois-Suomen lehdistö, joista osa saapui 
paikalle 

- Ennakkojuttu Kalevassa perjantaina karsinnan aattona 
- Kirjoitettiin ennakkojuttu Pudasjärvi lehteen ja tarjottiin artikkelia myös muille lehdille. Juttu 

julkaistiin Pudasjärvilehden heinäkuun numerossa. 

o Pohjantähden ja Pudasjärven urheilijoiden seuraesittelyt kisalehteen 
o Pasi Ikosen haastattelu kisalehteen  
o Sofia Haajasen, Martiina Joensuun ja Heini Wennmann haastattelu puhelimitse sekä 

juttu kisalehteen ja käsiohjelmaan 

o Juttu ratavalvoja Keijo parkkisesta kisalehteen ja käsiohjelmaan 
- Mainosmyynnistä tiedotus molemmille järjestäville seuroille ja mainosten hankkiminen. 

Pud.urheilijat kunnostuivat mainosmyynnissä erinomaisesti. 
- Ladattiin noin 40 kuvaa ja niistä juttua ennakkoon ennen kisaa facebookkiin ja nettisivulle 
- Promottiin kilpailukutsua, nettisivua ja facebook sivua sosiaalisessa mediassa (mm. 

Suunnistus.net ja Facebook) 
- VIP kutsut postitettiin ennakkoon ilmoittautuneille Median edustajille 
- ennen kisaa vastattiin lukuisiin tiedusteluihin, joita tuli mm kilpailijoiden huoltajilta puhelimitae 

ja sähköpostin kautta 
- tulleista kyselyistä ja pyynnöistä ”otettiin vaari” kun mm. H16 sarjojen karsintalähdöt siirrettiin 

samanaikaisiksi tasapuolisuuden varmistamiseksi.  Alunperin lähtöajoissa oli yli kahden tunnin 
ero jolloin toiselle ryhmälle palautumisaikaa finaaliin olisi jäänyt hieman vähemmän. 

- media akkreditointi noin kuukautta ennen kisoja nettiin. Vastauksia ei tullut, joten pari viikkoa 
ennen kisoja otettiin yhteys SSL:n tiedottajaan , Pirjo Valjaseen. Häneltä saatiin yhteystietolista, 
jonka pohjalta laitettiin sähköpostin kautta kutsu kisapaikalle ja ennakkojuttu julkaistavaksi noin 
50 mediaan. Tämän jälkeen ennakkoon ilmoittautui ja saapui paikalle kymmenen toimittajaa, 
joista osa teki juttua useampaan lehteen.  Kisan jälkeen laitettiin pikkujuttu sekä tulokset 
kaikkiin ennakkojutun saaneisiin medioihin. Toimittajille annettiin tulokset paperilla sekä finaalin 
kartat kisan jälkeen. 

- media-huoneen rakentaminen:   

o PC:t nettiyhteydellä ja tulostusmahdollisuus 
o Kahvi, mehu, sämpylä ja hedelmätarjoilut 
o Kirjekuoret jokaiselle akreditoitulle toimittajalle, jossa lähtölistat, käsiohjelma ja muuta 

tietoa 
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- Kisaohjeet päivitettiin ajanmukaiseksi perjantai-illan kokouksen viimeisimpien uutisten 
mukaisiksi 

- nettialbumien perustaminen ja valmistelu 
- Kunnan järjestämässä VIP tilaisuudessa kuvaus ja lehtijutun kirjoittaminen 
- Opasteet kilpailukeskuksessa, lähtöpaikalla ja liikenteessä 
 

Kilpailun aikana tehdyt tiedotustehtävät 

- Infossa jatkuvasti palveluhaluisia henkilöitä 
- Infotaululla uusimmat kilpailuohjeet, lähtölistat ja kellonajat finaalin ja palkintojenjaon osalta 
- Finaalin GPS seuranta voimistelusalissa ja online palveluna 
- Valokuvattiin yli 1300 kuvaa joista n. 900 ladattiin nettialbumeihin.  Tehtiin erillinen 

Google+(Picasa ) albumi karsinnalle ja finaalille. Lisäksi kolmantena albumina toimi Skydrive-
kansio. Valokuvaus suoritettiin pääosin Canon 7D järjestelmäkameralla ja kuvat purettiin 
nettialbumiin kisan aikana noin kahden tunnin välein.  Ensimmäiset kuvat olivat katseltavissa 
nettialbumeissa jo klo 10 aikaan. Sen jälkeen kahden tunnin välein lisättiin uusia kuvia.  
Kuvauksessa pyrittiin monipuolisuuteen niin että jokaisella kuvalla olisi ainutlaatuinen, erilainen 
tausta.  Huippusuunnistajien lisäksi kuvattiin satunnaisesti useimmat osallistujat sekä yleisöä ja 
maalipaikan tunnelmia.  Kuvaukset tehtiin vain sellaisessa maastossa, joka oli kaikkien 
kilpailijoiden näkyvissä maalissa tai lähtöpaikalla. 

- Lisäksi online kuvaukseen käytettiin Nokia Lumia 925 älypuhelinta, jonka ominaisuutena oli 
ladata kuvat välittömästi ottamisen jälkeen Skydrive-nettialbumiin.   

- Kaikkien kolmen nettialbumin linkkien laittaminen kisasivuille ja facebookiin, jotta kuvien katselu 
olisi mahdollisimman helppoa. 

- Kisan aikana tehtiin nettisivuille ja facebookiin 3-5 artikkelia molemina päivinä 
- Maalissa haastateltiin pääsarjojen voittajat sekä mitalistit. Heti kisan aikana tehtiin medialle 

juttu mitalisteista.  
- Haastatteluihin perustuva juttu julkaistiin kisasivuilla sekä myös Pudasjärvi-lehdessä. 
- Lauantaina online järjestelmien kaaduttua, ladattiin tuloksista valokuvia nettialbumiin. Näin 

yleisö pystyi seuraamaan tuloksia myös online-ongelmien aikana. 
 

Kisan jälkeen tehdyt tehtävät 

- tulosten, haastattelujen ja valokuvien päivittäminen kisan nettisivuille 
- lehtiartikkelin kirjoittaminen elokuun Pudasjärvi lehteen 
- reittihärveli tarjolle nettiin 
- Original kokoisten 18 Mpix valokuvien tarjoaminen medialle erillisen nettialbumin kautta 
- Tulosten postittaminen noin 25 lehdelle SSL tarjoaman listan mukaisesti 
- Kalevaan tarjoittiin juttua Pohjois-Suomen urhelijoiden menestyksestä. Juttu julkaistiin 

seuraavan aamuna lehdessä. 
- VIP tilaisuudesta lehtiartikkelin kirjoittaminen ja valokuvien valitseminen lehteen 
- tulosten tarjoaminen Yle Teksti TV:lle 
- kilpailukeskuksen tiedotusosaston purkaminen 
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Nettisivuille tehtiin kisasta yhteensä 30 uutista:  
http://www.skpohjantahti.fi/kilpailut/sm2013/index.php

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook sivut tapahtumalle saivat runsaasti vierailijoita erityisesti nuorista: 

https://www.facebook.com/events/570392382981076/ 

http://www.skpohjantahti.fi/kilpailut/sm2013/index.php
http://www.skpohjantahti.fi/kilpailut/sm2013/index.php
https://www.facebook.com/events/570392382981076/
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Tiedotuksen loppuyhteenveto 

Erityisen runsaan ennakkotiedottamisen ansiosta varsinaisena karsinta ja kilpailupäivinä 
kysymyksiä ja puheluita ei enää juurikaan tullut. Tiedotuksen ajanmukaisuus ja informatiivisuus 
sai kiitosta useilta kokeneilta SM kävijöiltä. Varsinaisia moitteita emme tiedottamiseen liittyen 
saaneet lainkaan. 
Saimme hyvin näkyvyyttä paikallisissa lehdissä, erityisesti Taivalkosken ja Pudasjärven alueilla. 
Moni ei-suunnistaja tiesi kilpailusta paikallisten lehtien juttujen vuoksi. Netissä oli etukäteen 
erittäin hyvin tietoa saatavilla n. 30 jutun ja kuvasarjojen muodossa. Tiedottaminen 
kokonaisuudessaan onnistui erittäin hyvin niillä resursseilla, mitä alunperin oli käytössä (3 
henkilöä).  
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Medianäkyvyyttä olisi kenties saatu enemmän jos olisi ollut valmiit suhteet YLE:n ja isojen 
lehtien toimituksiin. Suunnistusliiton suhteita käyttäen olisi mahdollista saada ennakkojuttuja 
sekä myös SM tulokset valtakunnan päälehtiin, Yle urheilun otsikoihin, Yle Arenaan sekä Teksti-
TV palstoille. Yhden kisan järjestäjä ei luonnollisestikaan pysty vaadittavia mediasuhteita 
hetkessä luomaan. Siksi myös Iltapäivä-lehtien urheilutoimituksiin olisi liiton tiedottajan hyvä 
luoda läheiset ja pitkäaikaiset suhteet kuten esim. jääkiekko on onnistunut rakentamaan. 
Yleensäkin liiton tiedotusvastaavan ja kukin SM kisan tiedotuksen vastaava kannattaisi jatkossa 
tehdä enemmän yhteistyötä, jotta suunnistukselle saataisiin sen ansaitsema arvo valtakunnan 
mediassa. Minimiodotus olisi saada kunkin alueen päälehtiin kyseisen alueen SM mitalisteista 
juttu ja tulokset.  

 
13. RAVINTOLA Riitta Jaakola, Pudasjärven Urheilijat 
Kahvio ja makkaran myynti 
 
Kahviossa toimi 2-3 henkilöä kerrallaan. Myyntipöydässä (2m pitkä) tarjottiin kahvia kahdessa 
pisteessä, mikä teki palvelun joustavaksi. 
Kahvia keitettiin 70 kupin ja 140 kupin keittimillä. Kahvi tarjoiltiin pumpputermospulloista joita 
oli varattu tarjoilua varten 5 kappaletta + 1 kappale teevedelle.  
Makkaranpaistopisteessä oli 2-3 henkilöä kerrallaan. Makkarapisteessä myytiin myös kylmiä 
juomia.  
 
Ravintolapiste huolehti myös maalialueen juomapaikasta. (3 henkilöä) 
 
Lämmin ruoka hoidettiin Hotelli Pikku-Syötteen toimesta, kisajärjestäjät eivät puuttuneet siihen 
lainkaan. Ruoka-annoksia myytiin kahden päivän aikana n. 1400 kappaletta. 
 
 
 
Alkuvalmistelut: 

tavaroiden hankinta (elintarvikkeet, jääkaapit 2kpl, kahvinkeittimet, termospullot jne,) 

edellisenä päivänä leipien/sämylöiden valmistus ja kelmutus (2 henkilöä) 

kahvion ensimmäinen työntekijä töihin 3 tuntia ennen kisojen alkamista 
-makkaran paiston työntekijät töihin 2 tuntia ennen kisojen alkamista 
-myyntipaikan siivous hoidettiin myyntiryhmän toimesta. Myymättä jääneitä tuotteita myytiin 
toimitsijoille kisojen päätyttyä. 
 
 
Hinnasto: 
 

 grillimakkara 1,50 

 kahvi/tee 1,00 

 suklaapatukat 1,00 

 karkkipussit 2,50 
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 0,5 juomat 2,50 

 trip mehu 1,00 

 sämpylä/ruisleipä 2,50 

 marjapiirakka/voisilmäpulla 1,50 
 
 
Myytiin: 
 

 grillimakkaroita = 320 kpl 

 täytettyjä sämpylöitä/ ruisleipiä 65 kpl 

 suklaapatukoita 20 kpl 

 karkkipusseja 10 kpl 

 voisilmäpullia/marjapiirakkaa 250 kpl 

 0,5 juomia 120 pll 

 2 dl mehua 54 kpl 

 laktoositonta maitoa kahviin 13 ltr 

 kahvia 7 kg / paulig juhlamokka 

 teepusseja 10 kpl 
 
Talkooväelle/ medialle/ kutsuvieraille tarjottiin: 

 267 kuppia kahvia ja pullaa/pullaviipaletta 

 187 grillimakkaraa 

 

14. MUKSULA, Minna Nevanperä-Jokikokko, Pudasjärven Urheilijat 
Muksula oli järjestetty Hotelli Pikku-Syötteen hotellin tiloissa olevaan luentosaliin, jonne oli laitettu 
leikkipaikkoja, leluja, pelejä, rakentelukuutioita, lastenkirjoja, askartelu- ja piirustusmateriaalia.  Muksula 
oli avoinna lauantaina klo 9-13 ja sunnuntaina klo 7-14.30. Vanhemmat  ilmoittivat lapset etukäteen 
Muksulaan. Lapset merkattiin Muksula-merkein ja vanhemmille annettiin Muksulan yhteystietokortti. 
Lapsia oli lauantaina 5 ja sunnuntaina 3.  Lapset olivat 2-4 vuotiaita.  Järjestelyt toimivat hyvin ja sekä 
Muksulan työntekijöiden että asiakkaiden palautteen perusteella toimintaan oltiin tyytyväisiä. 
 

15. MAJOITUS Antti Härkönen, Pudasjärven Urheilijat 
Majoitus hoidettiin täysin seuran ulkopuolisin voimin. Yhteistyökumppanina majoituksessa toimi 
paikallinen Hotelli Pikku-Syöte ja Syötteen muu majoituskapasiteetti. Majoituksen linkit olivat seuran 
sivuilla ja majoitukset kilpailijat varasivat itse. Tämä oli vaivaton systeemi eikä rasittanut 
kisaorganisaatiota lainkaan. Majoituksesta ja sen järjestelyistä oli Hotelli Pikku-Syötteen kanssa 
kirjallinen sopimus, jolla oli myös taloudellista merkitystä kilpailujen talouteen. 
 

16. VIP Seppo Sammelvuo, Pudasjärven Urheilijat 
VIP/LOPPURAPORTTI 

 PÄÄTOIMIKUNTA 

 KOKOONPANO: suojelija, kisaisäntä sekä tärkeimpien yhteistyökumppaneiden ja 

sidosryhmien edustajat (17 jäsentä). 



21 
 

 KUTSUT, TILAISUUDET  

-kutsu päätoimikunnan jäseneksi  6.8. (kukaan ei kieltäytynyt) 

-kutsu päätoimikunnan kokoukseen ja  kutsu kaupungin vastaanotolle 

 Pyyntönä info osallistumisesta 

-Päätoimikunnan kokous lauantaina  7.9. klo 10 Luontokeskuksessa 

  alussa Luontokeskuksen esittely, sitten kutsuvierasmateriaalin jako ja kisainfo.  

  Annettiin myös kisan muistoesine. 

-Pudasjärven kaupungin vastaanotto lauantaina  7.9. Kklo 19-21 

-aamukahvi Hotelli Pikku-Syötteellä sunnuntaina  8.9. Klo 10 

 Toiminnanjohtaja Rauno Kurtti esitteli Syötteen alueen palveluja 

 MATERIAALI 

-laminoitu päätoimikunnan tunniste nimellä, VIP-merkki paikoitukseen, kutsu kaupungin 

vastaanotolle , ruoka-, makkara- JA kahviliput, käsiohjelma, kisalehti ja esitteitä.  

 

 MUUT KUTSUVIERAAT 

 Suunnistusliiton lista 60 avec 

 Pohjantähden lista 35 avec 

 PuU:N ja Kutsuvierasisännän lista sekä Pudasjärven kaupungin toiveet noin 100 avec 

paikalle tuli 71. 

 KUTSUT 

-kutsu lähetettiin 7.8. Siinä pyydettiin info osallistumisesta. 

-ilmoittautuneille lähetettiin siten tarkempi ohje ja kutsuvierasaineisto, jossa oli kisa- 

 ohjelma, kisakeskuksen kartta, laminoitu kutsuvierastunnut, VIP-paikoituslippu, ruoka-, 

makkara- ja kahviliput, sekä ohje, että saavat käsiohjelman ja kisalehden infosta. 

 

 KAUPUNGIN VASTAANOTTO 

Pudasjärven kaupunki järjesti vastaanoton Hotelli Pikku-Syötteellä lauantaina 7.9. klo 19-21. 

Kutsuttuja oli noin 100, joista vastaanotolle tuli noin puolet. 

Kutsuvieraslistan laati kutsuvierasisäntä ottaen huomioon kaupunginjohtajan ja järjestävien 

seurojen toiveet. 

Huomattava osa kutsutuista oli kisaorganisaation jäseniä. 

              
 Seppo Sammelvuo 

              Liikuntaneuvos/kutsuvierasisäntä 
 

17. TALOUS JA PALKINNOT Heino Ruuskanen, Pudasjärven Urheilijat 
Talous: 

Budjetti laadittiin eri osa-alueiden suunnitelmien pohjalta. Budjetin kokonaismenoksi arvioitiin 35.000 € 
ja tuloiksi 50.000 €, jolloin tuotto olisi 15.000 €. Jälkilaskenta ei ole vielä tätä raporttia tehdessä valmis, 
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mutta olemme pääsemässä parempaan tuottoon, koska kisan kulueriä on saatu pienennettyä 
yhteistyösopimuksilla ja mainostuloja ja yhteistyösopimuksia saatu tehtyä kohtalaisesti.  
Menoja saatiin supistettua hyvän kisakeskuksen sijainnin ansiosta ja yritysten kanssa tehdyillä 
yhteistyösopimuksilla mainostusta vastaan. 
Näistä suurimmat olivat Pudasjärven Kaupunki, Hotelli Pikku-Syöte, Pudasjärven Osuuspankki ja 
Metsähallitus. Myös suuri talkootyön osuus on tietenkin merkittävä kustannusten säästämisessä. 
Tuottojen puolella suurin potti tuli osallistumismaksuista ja yhteistyösopimuksista. 
Lehden tekeminen kannattavasti on yleensä vaikeaa, mutta nyt jäätiin plussalle 2 000 €. Lehti jaettiin 
Pudasjärvi-lehden liitteenä 7 000 talouteen ja 1 000 jaettiin kisapaikalla. Käsiohjelmaa tehtiin 1300 kpl, 
talous siitä + 3000 €. Jaossa kilpailukeskuksessa ja jaettiin kisapaikalle tulijoille. 
Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että hyvin laaditun budjetin ja suuren talkootyön määrällä päästiin 
plussan puolelle. Tämmöisen SM:n järjestämisen tarkoitus on tietysti ensisijaisesti tehdä laadukas ja 
onnistunut kilpailu, mutta myös taloudellisesti niin, että seuran pussiin jäisi toimintaakin varten joitakin 
euroja. 
 
Palkinnot: 

Mestaruusmitalien ja plakettien lisäksi, jotka SSL:n sopimusvalmistaja toimitti, hankittiin 
kunniapalkinnot Pudasjärveläiseltä käsityön taitajalta. Risto Vuorman valmistamat Kuksat  jaettiin 
kolmelle parhaalle. B-finaalin voittajat saivat Pudasjärven Kaupungin Nuorten Työpajan valmistaman 
keraamisen kompassin. Palkintojen jakotilaisuuden aluksi luovutettiin muistopalkinnot kilpailun 
avainhenkilöille; ratamestari, TA ja ratavalvoja. Yhteistyökumppaneille annettiin muistoksi keraaminen 
kompassi  yhteisillä aamukahveilla ja la – illan kutsuvierastilaisuudessa. 
 

18. KILPAILUN VALVOJA / TA Taisto Kemppainen Vaalan Karhu 
 

TA-raportti arvokilpailusta 

1. Kilpailun yksilöinti 
 

Kilpailun laatu, nimi  SM pitkä, R1 
Päivämäärä, paikka, olosuhteet 7.- 8.9.2013 
Järjestäjäseura   Pudasjärven Urheilijat ja SK Pohjantähti 
Kilpailunjohtaja   Ruuskanen Heino 
Pääratamestari   Heikki Krekelä 
Kilpailunvalvoja, TA  Taisto Kemppainen 
Ratavalvoja   Keijo Parkkinen 

2. TA:n toiminta 
 

2.1. Yleistä 
 
Ensimmäinen yhteydenotto tehtiin  Järjestäjän toimesta syksyllä 2012 
Ajankäyttö TA-toiminnassa noin  45 tuntia 
Ajokilometrejä TA-toiminnassa 1274 km 

2.2. TA:n käynnit 
 



23 
 

Käynnin päivämäärä 29.1.2013 
Käynnin tarkoitus SSL:n SM-järjestäjien koulutus ja järjestäjiin tutustuminen 
Huomioita SK-Pohjantähti osanotto OK, PudU kohtalainen… 
 
Käynnin päivämäärä 27.2.2013 
Käynnin tarkoitus Työryhmän kokous, Oulu 
Huomioita Organisaation kasaus vielä vaiheessa, mm. tiedotusvastaava puuttuu. 
 
Käynnin päivämäärä 10.6.2013 
Käynnin tarkoitus Järjestelytoimikunnan kokous, Pudasjärvi 
Huomioita Ei selkeitä suunnitelmia kaikilta osa-alueilta, 
 
Käynnin päivämäärä 15.8.2013 
Käynnin tarkoitus Järjestelytoimikunnan kokous, Pikku-Syöte. 
Huomioita Suunnitelmat osin hyvinkin paljon vaiheessa, huomautin 

suunnitelmallisuuden merkityksestä. Rasteilta puuttui ratamestarin 
rastikoodimerkinnät,  

 
Käynnin päivämäärä 5.-8.9.2013 
Käynnin tarkoitus Kisaviikonloppu, Pikku-Syöte. 
Huomioita Porukat paikalla, tekemisen meininki 
 

3. Järjestäjän toiminta tärkeimmillä osa-alueilla 
 

3.1 Luvat ja sopimukset 

Maastonkäyttöön ja kilpailukeskukseen liittyvät lupa-asiat järjestäjä hoiti kuntoon mallikelpoisesti. 

Lupa asiat selvitettynä 21.4.3013, kaikkiin maanomistajiin ei saatu yhteyttä, muuten kunnossa. 
Kielletyksi jääneet alueet vaikutti suunniteltuihin ratoihin.   

 

3.2 Kartta 

Kartan tekijä   Janne Weckman 

Painopaikka   Kajaanin Kirjapaino Oy 

 

Kartan laatu TA:n arvioimana  hyvä.  Pieniä yksityiskohtia puuttui, joilla ei tosin vaikutusta 
lopputulokseen. Suuntakorjaus kartassa 11°, 
suuntakompassilla mittasin korjaustarpeeksi 9°, em. seikat 
laskivat erinomaisen hyväksi.   

   

Kartan valmistamisen järjestäjä hoiti  mallikelpoisesti. Oma osaaminen ei riittänyt, Pasi Jokelaisen 
ammattiosaamisen hyödyntäminen tuotti mallikelpoisen 
lopputuloksen. 
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3.3 Organisaatio 

Järjestäjän voimavarat ja taito tämän tyyppisen kilpailun  
järjestämiseen osoittautuivat    

riittäviksi.  Voimavarat osoittautuivat riittäviksi, vaikka 
lopullinen määrä selvisi vasta kisaviikonloppuna. 

Kartan painatusta lukuun ottamatta kaikille osa-alueille 
löytyi osaamista, muutamien osa-alueiden suunnitelmat 
jäivät jonnekin.  

Valvojan näkökulmasta päätöksenteossa ei mielestäni ollut 
selkeää ”jämäkkyyttä”, asiat kelluivat sähköpostimaailmasta, 
eikä niihin ottanut oikein kukaan kantaa. Yksi esimerkki oli 
karsinnan HK16K1 ja K2 sarjojen lähtökaavion muutos. 

 

3.4 Ratamestarityö 

Ratamestarien pätevyys tämän tason kilpailuun oli   

hyvä. Ratojen osalta lopputulos erinomainen, muuten 
työskentelytapa oli suurpiirteistä ja sanoisinko hiukan 
”itsepäistä”.  

Rastien ja leimasimien vienti ja ratavalvojan tarkastus niiden 
osalta jäi kisaviikonlopun torstai ja perjantaipäiville.   

 

3.5 Tulospalvelu 

Tulospalvelu hoidettiin     Pirilän-ohjelmalla  

ja tehtävistä suoriuduttiin     

hyvin. Loppuaikojen osalta ei ongelmia. Ainoa ulospäin 
näkynyt puute oli lauantaina väliaikarastien 
päivittymättömyys nettiin.  Johtui tietokonemaaliman IP-
osoitteiden samanlaisuudesta, ennalta arvaamaton tilanne. 

 

3.6 Kokonaisuuden arviointi 

TA:n arvioima yleisarvio kilpailun järjestelyistä   

kiitettävä  

Arvosanan perustelut: Kisan toteutukseen löytyi riittävästi tekijöitä ja kaikilla 
tekemisen meininki, eri tehtäviin ilmestyi osaavia ja 
sitoutuneita henkilöitä.  
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4. Järjestäjän toiminta muilla osa-alueilla 
 
Ennakkotiedottaminen  4. 
Opastukset  4. 
Pysäköinti  4. Laskettelukeskuksen P-alue, valitettavasti vain Pikku-Syötteen juurella 
Kilpailukeskus  5. Pikku-Syöte hotellin alueet ja sisätilat käytettävissä 
Lähtö  4.  
Maaston käyttö.  4. 
Maali  4. 
Pesupaikat  5. Sisätilat 
WC:t  5. Sisätilat ja WC-vaunut lähtöpaikoilla 
Ravintola  5. Pikku-Syötteen ravintola 
Palkintojenjako  4. Puitteet hyvät, mutta toteutus oli hiukan sekava. 
Mediapalvelu.  5 Hyvät sisätilat, tulospalvelun vieressä, tarjoilut kohdallaan. 
Suhdetoiminta   5 Ymmärtääkseni kaikki sidosryhmät huomioitiin ja tilaisuudet OK 
 

 

5. Esiin tulleet ongelmat. 

 Huolenaiheena toteutukseen asti organisaation keveys ja vastuunottajat. 

 Lähtökaavioiden laadinta oli haasteellinen kun ratojen alut samankaltaisia ja ykkös-rasteja 
vähän. Ratamestari/tulospalveluyhteystyötä korostettava. 

 Päättämättömyys muutoksien teossa, HK16K1/K2 lähtöajat. Organisaation eri osa-alueiden 
yhteistyön kehittäminen ja päätöksenteon merkityksen korostaminen. 

 Viime hetken pohdiskelu lähtökynnyksen käytännöistä. Hämminki syntyi, kun järjestäjät 
muistelivat SM-sprinttiä, missä oli kynnyksellä ollut edestakaista liikehdintää urheilija/huoltajat.  

 Lähtökynnyksen olemassaolo ja vaikutus kilpailijan suoritukseen varsinkin nuorilla varsin 
epämääräinen. Pitkään odottamiseen ei osattu varautua, neste- ja ravintovajaus ilmeinen koska 
ensiavun mukaa vammoja ilmeni loppupään lähtijöillä selkeästi enemmän. 

 Tulikivenkatkuinen soitto ”arvovaltaiselta” taholta, missä vaadittiin että TA:n pitää päästää n.28 
min lähtökynnykseltä myöhästynyt H16 sarjalainen, jota järjestäjät eivät olleet ohjeistuksen 
mukaisesti päästänyt yli. Kilpailija ei ollut ymmärtänyt kynnyksen merkitystä, totesin että 
järjestäjät ovat toimineet oikein ja että toiminnasta voi tehdä vastalauseen, ei ilmaantunut.  

 Ratamestari ei reagoinut huomautukseen erittäin lähekkäin olleista rasteista, mistä seurasi että 
ko. kohdassa tuli B-finaalissa muistaakseni 7-hylkäystä, molemmat käytössä. A-finaali vain 
toinen käytössä, ylimääräinen poistettiin. Korostus ratamestari koulutukseen? Minimietäisyys 
sääntöihin? Alla kuva em. kohdasta. 
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6. Ehdotuksia TA-kohteena olleen kilpailutyypin kehittämiseksi 

 Kunkin karsintasarjojen juokseminen samaan aikaan juoksemisen ohjeistaminen, kun 
lähtökynnys on käytössä. 

 Sallittujen varusteiden vieminen lähtökynnyksen yli. Esim. matkapuhelimia kerättiin 
kuljetukseen toistakymmentä.  

 

Paikka ja aika 

Vaala 9.9.2013 

Taisto Kemppainen 

RATAVALVOJA Keijo Parkkinen, Ylikiimingin Nuijamiehet 

Ajankäyttö, maastokäynnit (kilpailumaastoon matkaa n. 135 km, joten ei ”hupi”käyntejä) 

 n. vuosi ennen kilpailua rastipisteiden läpikäynti ja kartoituksen tarkistelua 2 pv. 

 2,5 kk ennen kilpailua kilpailussa käytettävien rastien hyväksyminen ja rastinmääritteiden tark. 2 

pv 

 n. 1 kk ennen koejuoksu ja muutama tarkistus ennen ratojen/karttojen painatusta 1 pv 

 1-2 pv ennen kilpailua kaikkien rastien tarkistus (rastiliput, -pukit, koodit ja koeleimaus) 

palaverit 

 Tammikuu, järjestäjien palaveri (ilta) 

 Helmikuu, järjestäjien palaveri (ilta) 

 Kesäkuu, järjestäjien palaveri (ilta) 

 Kesä-, Heinä- ja Elokuu kommentointia ja yhteydenpitoa rtm:n kanssa s-postilla ja puhelimella 

 Elokuu, järjestäjien palaveri Syötekeskuksessa (1 pv, samalla reissulla maastokäynti)  
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 Ennen kilpailuja/kilpailun aikana tarpeen mukaan yhteydenpitoa  rtm/TA  

Ratasuunnitelmat olivat juoksusuuntien tarkkuudella rtm:n toimesta valmiina jo ennen 1. 

maastokäyntiä. Maastokäytön rajoitusten takia rtm joutui kevättalvella poistamaan/muuttamaan 

joidenkin alueiden rastipisteitä, rajoitukset eivät onneksi vaikuttaneet suunnistuksellisesti parhaiden 

alueiden käyttöön. Ratamestarin valitsemat rastipisteet olivat kilpailuun sopivia, joten niihin ei tarvinnut 

puuttua. Finaalin lähtökynnyksen järjestelyä jouduttiin suunnittelemaan melko pitkään, jotta 

kynnyksellä odottavat suunnistajat eivät näkisi aiemmin lähtevien lähtösuuntia/reitinvalintaa. Kilpailu 

aamuina maastoon vietiin online-rastit, minka jälkeen koejuoksijat kävivät tarkistamassa/leimaamassa 

käytettävät rastit. 

Kilpailu sujui ratojen puolesta odotetusti. Osallistujien määrän jäädessä vähän alakanttiin, olisi joitain 
rasteja ehkä kannattanut jättää pois käytöstä. B-finaaleissa tuli muutama (6?) hylkäys rasteilla, jotka 
olivat todella lähekkäin. Kilpailussa olisi tuskin tullut ruuhkaa, vaikka kaikilla olisi ollut siinä kohdassa 
sama rasti. Ennen A-finaalia hain selvyyden vuoksi pois toisen rastin, koska se ei ollut enää käytössä. 
Toisaalta karsinnan 1-rasteilla, koska monessa sarjassa oli vain 1 karsintasarja, lisärastilla olisi ehkä 
saanut tiiviimmän lähtölistan. Ratasuunnittelussa olisi hyvä saada rastien lopulliset koodit ja leimasin 
koodit heti kun ne vain ovat tiedossa. Tässä olisi ollut nyt parannettavaa, koska leimasinten saanti 
varmistui suht. myöhään. Kilpailussa oli eri emit-koodi kaikilla rasteilla ja vain 2 rastilla oli eri rasti- ja 
emit-koodi, HYVÄ. 

 

19. HARJOITUSMAASTOT Antti Härkönen, Pudasjärven Urheilijat 
SM-Pitkä R1 2013 harjoitusmaastoja oli 4 kappaletta. Harjoitusmaastoina käytettiin Särkiperän, 
Lauttaharjun, Pytkynharjun ja Iso-Syötteen vanhoja karttoja. Kolmessa niistä oli kiintorastiverkostot, 
jotka saattoivat olla omalta osaltaan hyvän karttamyyntituloksen perusta. Kartat oli esitelty kisasivuilla ja 
sieltä halukkaat saivat tilata ne sähköpostitse. Suurin osa kartoista postitettiin tilaajille. Karttoja 
postitettiin ja myytiin kisapaikalla 715 kpl. Harjoituskarttoja jäi myyntiin kisakeskukseen Hotelli Pikku 
Syötteelle sekä Hotelli Iso-Syötteelle sekä osin myös Kelosyötteelle. 
 

20. TURVALLISUUS Antti Härkönen, Pudasjärven Urheilijat 
Kilpailun ja kilpailukeskuksen turvallisuus suunniteltiin yhteistyössä eri toimintojen vastuuhenkilöiden ja 
kilpailunjohtajan kanssa. Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta ja pelastussuunnitelma (liite) viimeisteltiin 
2013 alkupuolella viranomaisille. Turvallisuusjärjestelyt toteutettiin tehdyn 
suunnitelman mukaan.  
Kilpailun aikana ei tapahtunut sellaisia onnettomuuksia, jotka olisivat vaatineet kuljetusta. 
Ensiapuryhmä, ambulanssi sekä mönkijä peräkärryn kera oli koko ajan valmiina maastossa tapahtuvien 
onnettomuuksien varalta. Viestiminä käytettiin matkapuhelimia. 
 

21. ENSIAPU Tarja Huhtela, Pudasjärven Urheilijat 
 
Ensiapu / SPR Pudasjärvi 
 
Ryhmämme koostui 5 päivystäjästä, joilla oli ensiapukoulutus. Lisäksi ryhmämme jäsenet olivat 
terveydenhuollon ammattilaisia, 3 sairaanhoitajaa, 2 perushoitajaa. Paikalla oli molempina kisapäivinä 
lääkäri ja lääketieteen opiskelija sekä ambulanssi. Sairaankuljetuksesta oli paikalla kaksi henkilöä. 
Ambulanssissa oli hoitotason varustus. Maastokuljetukseen oli varattu mönkijä kuljettajineen, sekä 
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mahdollista muuta kuljetusta varten henkilöauto ja maaston tunteva etsintäryhmä. 
 
Avuntarvitsijoita oli lauantaina 19 henkilöä, sunnuntaina 33, yhteensä kävijöitä oli 53. Vammat olivat 
tyypillisiä vammoja, joihin olimme ennakkoon varautuneet. Kaatumisten aiheuttamia vammoja, pääosin 
nilkka- ja polvivammoja oli 25, vanhoja jalkavammoja 10, haavoja 9, ampiaisenpistoja 4, yksi 
silmävamma ja uupumuksia 3. Ensiapupiste sijaitsi välittömästi maalin läheisyydessä sisätiloissa, mikä 
helpotti toimintaa. Pääosin toiminta oli kylmäpussien ja tukisidosten laittamista sekä haavojen 
puhdistamista. Yksi henkilö nesteytettiin suonensisäisesti yhdessä ambulanssihenkilöstön kanssa. 
Jatkohoidon tarvitsijoita ei ollut. Maastosta noudettiin henkilöautolla loukkaantumisen vuoksi yksi 
kilpailija. Yllättävää oli A-finaalin loppupuolella tulleet uupumukset. Lähtökynnyksen vuoksi kilpailijat 
joutuivat odottamaan omaa lähtöään pitkähkön ajan. Rata oli vaativa ja pitkä, edellisen päivän karsinta 
vei voimia. Huolellinen tutustuminen kisaohjeisiin olisi voinut ennaltaehkäistä uupumuksia. 
 
Pudasjärven Ensiapuryhmän puolesta 
Tarja Huhtela 

 

 
 
 
 
LIITTEET 
 
1. OPASTUSKARTTA 
2. PELASTUSSUUNNITELMA 
3. TALOUSARVIO 
4. ORGANISAATIOKAAVIO 
5. YLEISSUUNNITELMA 
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1. OPASTUSKARTTA 
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2. Pelastussuunnitelma 

 

Suunnistuksen SM-Pitkä R1 2013  

Aika: 7.-8.9.2013 

 

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 (POLIISI, SAIRAANKULJETUKSET, TULIPALOT, 

PELASTUSTEHTÄVÄT) 

 

Pudasjärven terveyskeskus  Juhontie 8 93100 Pudasjärvi 08 5875 6600 

la 9-17, su 11-17 

Muina aikoina päivystys OSYP Terveysneuvonta 08 5875 6600 

1. PELASTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS 

Tämän pelastussuunnitelman tavoitteena on taata Pudasjärven Urheilijat ry:n ja SK Pohjantähti 

ry:n järjestämän arvokisasuunnistustapahtuman suunnistajien, katsojien sekä 

järjestelytehtävissä toimivien turvallisuus tapahtuman aikana. Turvallisuus pyritään takaamaan 

ensisijaisesti huomioimalla mahdolliset riskitekijät sekä pyrkimällä ennalta ehkäisemään 

ongelmatilanteiden syntyminen sekä varautumalla niiden haittavaikutusten minimointiin. 

 

Tätä tarkoitusta varten pelastussuunnitelma jaetaan (sähköisessä muodossa) kaikille 

järjestelytehtävien osa-alueiden vastuuhenkilöille. Lisäksi pelastussuunnitelma julkaistaan 

järjestäjien www-sivuilla. 

Vastuuhenkilöt huolehtivat, että jokainen heidän vastuualueellaan työskentelevä tuntee 

toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteissa. 

Pelastussuunnitelma toimitetaan Oulu-Koillismaa pelastusliikelaitokselle, poliisille ja 

Pelastushelikopteri Sepe ry:lle elokuun 19. päivään 2013 mennessä. 

2. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 

2.1 Tilaisuuden nimi:  

Suunnistuksen SM-Pitkä R1 2013 

7.-8.9.2013 

2.2 Tilaisuuden järjestäjät:  

Pudasjärven Urheilijat ry, Torikatu 1, 93100 Pudasjärvi ja  

 

SK Pohjantähti ry, Rautatienkatu 11, 90100 Oulu 
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2.3 Järjestämispaikka:  

Pudasjärven kaupunki, Naamangan kylä, Hotelli Pikku-Syöte 

Osoite: Syötekeskuksentie 126, 93280 SYÖTE 

 

Sijainti: 

 

ETRS89 maantiet. koord. (~WGS84) 65.62989088 

65° 37.793' 

65°37' 47.607'' 

27.69864434 

27° 41.919' 

27° 41' 55.12'' 

 

Karttalehdet pisteessä 

TM35-lehtijako S5124C 

Yleislehtijako 354110 

Pelastuspalveluruutu 27Q3D4 

 

Linkki: SM Pitkä R1 2013 kilpailukeskus 

2.4 Ajankohta ja aukioloajat:  

7.-8.9.2013 klo 8-17 (talkootoimintaa to-pe 5.-6.9.) 

(Kilpailujen aikataulu: 

7.9. klo 9-18 

8.9. klo 9-16) 

2.5 Selvitys tilaisuudesta:  

Kansallinen  2-päiväinen arvosuunnistuskilpailu. N. 900 osallistujaa, 100 toimitsijaa + 800 

huoltajaa/yleisöä.  

Kilpailukeskus, Pudasjärven kaupunki, Naamangan kylä, Hotelli Pikku-Syöte 

Osoite: Syötekeskuksentie 126, 93280 SYÖTE 

Suunnistus tapahtuu maastossa, karttaa ja kompassia apuna käyttäen kierretään järjestäjien 

laatimia reittejä. Maastoalue rajautuu lännessä Pikku-Syötteentielle/Välihuikosentielle tiehen, 

pohjoisessa Syötekylän tiehen, idässä Vattukurun metsätiehen ja etelässä Kovalammen 

tiehen/Tunturivaaran metsätiehen. 

 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=8000&text=SM+Pitk%C3%A4+R1+2013+kilpailukeskus&srs=EPSG%3A3067&y=7278832&x=532151&lang=fi
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Molempina päivinä on porrastetut väliaikalähdöt. Nopeusrajoitus alennetaan 30 km/h oletetulla 

paikallistien ylityskohdissa. Liikenne pysäytetään tarvittaessa hetkellisesti parkkipaikalta 

tultaessa tiellä n:o 18828. Lupa haetaan tieviranomaisilta elokuussa 2013. 

2.6 Arvioitu henkilö määrä hlö/pv:  

Kokonaismäärä n. 1800 henkilöä, kilpailijoiden ikärakenne 15-35 vuotta ja yleisön sekä 

huoltajien ikärakenne 0-80 vuotta. Kisajärjestäjien puolesta ei alkoholitarjoilua vain 

kahvila/kioski. Hotelli Pikku-Syötteellä ravintolapalvelu A-oikeuksin ja tarpeellisin 

voimassaolevin viranomaisluvin. 

 

3. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY 
SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA 

Jokaisella kilpailijalla on velvollisuus auttaa maastossa havaitsemassaan tarpaturma-

/sairaskohtaushenkilöä ja tuoda tieto ensiapuun. Maastossa olevilla miehitetyillä juomarasteilla 

puhelinyhteysmahdollisuus kisakeskuksen ensiapupisteeseen. 

3.1 Tulipalo:  

Kilpailukeskuksessa tulentekokielto. Alkusammutuskalustona toimii Hotelli Pikku-Syötteen 

sammutuskalusto. Alkusammutus ja ilmoitus 112. Syötteen paloasema noin 2 km päässä. 

3.2 Sairaskohtaus: 

Kilpailukeskuksessa ensiapupiste + ambulanssipäivystys. Hätäensiapu annetaan 

tapahtumapaikalla. Vakavissa tapauksissa soitetaan 112. 

3.3 Tapaturma:  

Kilpailukeskuksessa ensiapupiste + ambulanssipäivystys. Hätäensiapu annetaan 

tapahtumapaikalla. Vakavissa tapauksissa soitetaan 112. 

3.4 Liikenne: 

Liikenneonnettomuuksissa henkilövahinkojen sattuessa ensiapu tapahtumapaikalla, tarvittaessa 

soitetaan 112. 

3.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet: 

Ei rakennettuja korkeita/raskaita rakenteita. Suunnistajien kulkua ohjataan nauhoitetuilla 

kaistoilla. 

3.6 Eksyminen maastoon:  

Suunnistajat ovat aktiivisia lajin harrastajia, joten eksymisen riski on erittäin pieni. Maastossa on 

teitä ja polkuja, jotka helpottavat paikantamista. Katso kohta 6.5 kadonneen etsintä. 

Kilpailuohjeiden mukaan keskeyttäneen kilpailijan tulee ilmoittautua maalissa, jolla 

kontrolloidaan, että kaikki ovat tulleet pois maastosta. 
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3.7 Sähkötapaturma:  

Kilpailuissa käytetään Hotelli Pikku-Syötteen tarjoamaa sähkövirtaa. Sähkötapaturman riski 

pieni. Sähkötapaturman sattuessa tarvittava ensiapu. 

3.8 Myrkytystapaus:  

Juoma- ja kahvivesi on kaupungin vesijohtoverkosta otettua vettä. Ensiapu annetaan 

tapahtumapaikalla. Vakavissa tapauksissa soitetaan Myrkytystietokeskukseen 09 471 977 tai 

yleiseen hätänumeroon 112. 

4. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN 
AIKANA 

4.1 Tilaisuuden johtaja:  

Heino Ruuskanen 0400-346097 

Kokonaisvastuu sekä päättää mahdollisen maastoetsinnän aloittamisesta. 

4.2 Turvallisuudesta vastaava:  

Antti Härkönen 0400-157422 

Vastaa tarvittavan alkusammutuskaluston saatavuudesta, järjestysongelmista sekä 

kilpailukeskusalueen rajaamisesta. 

4.3 Rakenteista vastaava:  

Antti Härkönen 0400-157422 

Vastaa tarvittavien rakenteiden rakentamisesta ja niiden turvallisuudesta. 

4.4 Liikenne ja pysäköintivastaava:  

Tuomo Jokikokko 040-7695206 

Vastaa autojen pysäköinnin organisoimisesta, tarvittavien opasteiden ja liikennemerkkien 

pystyttämisestä. 

4.5 Onnettomuustiedottamisesta vastaava:  

Heino Ruuskanen 0400-346097 

4.6. Ensiapuryhmä  (4-5) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana: 

EA-ryhmän vetäjä Tarja Huhtela 0400-556915. (1+3-4) 

Vastaa vammoja saaneiden ensiavusta ja päättää mahdollisista  jatkohoidon tarpeista sekä 

päättää mahdollisen maastoon vietävän ensiavun laajuudesta. Paikalla lääkäri + ambulanssi. 

 

4.7 Pelastushenkilöstö sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana: 
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Maastoetsinnässä ensisijaisesti mukana Antti Härkönen,  (mönkijä+kärry kuljettajineen). 

Ratamestariryhmä Heikki Grekelä  + tarvittava määrä kilpailun muita järjestäjiä tilanteesta 

riippuen.  

5. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 

5.1 Alkusammutuskalusto:  

Kilpailukeskuksessa tulentekokielto. Alkusammutuskalustona Hotelli Pikku-Syötteen 

sammutuskalusto. Alkusammutus ja ilmoitus 112. Syötteen paloasema noin 2 km päässä. 

5.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka:  

Ensiapupaikka sijaitsee kilpailukeskuksessa. Paikalla päivystää ambulanssi. Auto 
varattu ei kiireellisiin kuljetuksiin terveyskeskukseen sekä mönkijä+kärry 
maastoon menoa varten. Ensiapuvälineet: tyhjiöpatja, lastoja murtumia varten, 
sidetarvikkeita, palovammasiteitä, huopia, verenpainemittari, verensokerimittari. 
Välineistö kilpailukeskuksessa ja tarvittaessa otetaan mukaan maastoon. 

5.3 Kokoontumis-/ evakuointipaikka:  

Hotelli Pikku-Syöte, Syötekeskuksentie 126, 93280 SYÖTE 

 

5.4 Poistumistiet tapahtuma-alueelta:  

Reitit ovat samat kuin tapahtumaan saavuttaessa. Katso kohta 6.1. (Poistuminen 

kilpailukeskuksesta Syötekeskuksentietä pitkin Pikku-Syötteentielle/Välihuikosentielle ja niitä 

pitkin lähteen tai itään Näköalatien kautta pohjoiseen ja etelään.) 

5.5 Sisäinen hälyttäminen:  

Hälyttäminen tapahtuu kuuluttamalla kilpailukeskuksessa.  Avunpyynnöt tulevat turvallisuudesta 

vastaavalle henkilölle, joka hälyttää tarpeellisen henkilöstön kuuluttamalla sekä puhelimitse.  

5.6 Pelastustiet:  

Poistuminen kilpailukeskuksesta Syötekeskuksentietä pitkin Pikku-

Syötteentielle/Välihuikosentielle ja sitä pitkin lähteen tai itään Näköalatien kautta pohjoiseen ja 

etelään. 

  

Helikopterin laskeutumisalue:  

Sepe: Hotelli Pikku-Syöte, Syötekeskuksentie 126, 93280 SYÖTE 

KKJ:n yhtenäiskoordinaatisto N 7281882  E 3532353 

pelastuspalveluruutu 27Q3D97. 

Linkki: SM Pitkä R1 2013 kilpailukeskus 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=8000&text=SM+Pitk%C3%A4+R1+2013+kilpailukeskus&srs=EPSG%3A3067&y=7278832&x=532151&lang=fi
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6. MUUTA HUOMIOITAVAA 

6.1 Pysäköintijärjestelyt:  

Kilpailijoiden ja yleisän sekä toimitsijoiden P-alue Hotelli Pikku-Syötteen asuntovaunualue 

Pikku-Syötteen tien varressa (ala-aseman läheisyydessä, VIP, MEDIA ja KUTSUVIERAAT sekä 

hotellin asukkaat Hotelli Pikku-Syötteen P-alue. 

Opasteet ovat paikalla viimesitään perjantaina 6.9. klo 12.00 lähtien. Pysäköintiä ohjaavat 

pysäköinninohjaajat lauantaina 7.9 ja sunnuntaina 8.9.  Poistuminen P-alueita Pikku-

Syötteentien/Länsirinteentien/Välihuikosentielle tietä pitkin joko länteen tai itään. 

6.2 Ensiapukoulutus 

Ensiavusta vastaavat EA-ryhmä. (SPR Pudasjärvi). Ryhmän päivystäjillä on voimassa oleva 

päivystyskurssi tai EA1+ EA2. Paikalla on kisa-aikana lääkäri+ambulanssi. 

6.3 Alkusammutuskoulutus:  

Tilaisuutta edeltävänä iltana kisakeskuksen rakennustalkoissa. 

6.4 Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon 

Pelastussuunnitelma toimitetaan kilpailuorganisaation vastuuhenkilöille sähköpostijakeluna. 

Lisäksi se julkaistaan järjestäjien www-sivuilla.  

EA-pisteissä, tulospalvelussa ja infopisteessä kilpailunjärjestäjien puhelinluettelo ja 

pelastusohje. 

6.5 Kadonneen etsintä:  

Mikäli kilpailun osanottaja ei ole palannut kilpailukeskukseen 15 min kuluessa maalin 

sulkemisesta, pelastushenkilöstö (ratamestariryhmä) kokoaa etsintäryhmän ja suorittaa 

maastotiedustelun oletetulta suunnalla.  

Ellei etsintä tuota tulosta (n. 1h), ilmoitetaan poliisille (puh 112). 

 

Pudasjärvi 19.8.2013 

 

Heino Ruuskanen 

Tapahtuman johtaja 

 

Antti Härkönen 

Tapahtuman turvallisuudesta vastaava 
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Puhelinluettelo 

Kilpailujen johtaja  Heino Ruuskanen 0400-346097 

Turvallisuus ja rakenteet  Antti Härkönen 0400-157422 

Paikoitus   Tuomo Jokikokko 040-7695206 

Ensiapu   Tarja Huhtela 0400-556915 

Ratamestari   Heikki Grekelä 0400-439173 tai 040-5145028 
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3. TALOUSARVIOSUUNNITELMA, SM 2013 Syöte        

Pudasjärven Urheilijat ry / SKPohjantähti ry.      7. – 8.9.2013 

TULOT   

Osanottomaksut (850 osall.)    26.000 € 

Ravintolamyynti        2.000 € 

Mainosmyynti, käsiohjelma       3.500 € 

Mainosmyynti, kisalehti       3.000 € 

Yhteistyösopimukset       5.500 € 

yht.                50.000 € 

MENOT 

SSL:n osuus osanottomaksuista     4.800 € 

- 18 % + 100 e Irmalle 

Käsiohjelman ja kisalehden valmistus   5.000 € 

(mainosmyynti, painatus ja jakelu) 

Ravintolamenot      1.000 € 

Palkinnot, mestaruusmitalit ja plaketit         600 € 

Palkinnot, kunniapalkinnot     2.500 € 

Tila- ja kalustovuokrat (Äänentoisto, WC, teltat, kisakeskus, emit) osahank. 6.000 € 

Matkakorvaukset( ratamestari, ratavalvoja, tekn. as. tuntija, huoltoryhmä     900 € 

Tulospalvelu ja ajanotto, tarvikekustannukset           800 € 

Rakennusmateriaali (puutavara, nauhat ym.)     1.200 € 

Talkoohenkilöstön ruokailu        2.200 € 

Kilpailunumerot ja kisa-asut        5.000 € 

Markkinointiesitteet ja –mainokset       1.000 € 

Kisakartat (painatus ja karttapussit)       4.000 € 

Talkootyön tuloksen jako (3000 h)       15.000 € 

 
   yht.                     50.000 
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4. ORGANISAATIOKAAVIO 

Kilpailuorganisaatio 

 

Kilpailunjohtaja Heino Ruuskanen Pudasjärven Urheilijat 

 
p. 0400-346097 heino.ruuskanen(at)pudasjarvi.fi 

 

Sihteeri Tarja Tolonen Pudasjärven Urheilijat 

 
p. 040-4166021 tarja.tolonen(at)taivalkoski.fi 

 

Tiedotus Jari Schroderus SK Pohjantähti 

 
p. 040-5006231 jari.schroderus(at)nokia.com 

 

Ratamestari Heikki Grekelä SK Pohjantähti 

 

Tulospalvelu Vesa Halonen SK Pohjantähti 

 

Valvoja Taisto Kemppainen Vaalan Karhu 

 
p. 0400-169317 

 
 

Ratavalvoja Keijo Parkkinen Ylikiimingin Nuijamiehet 

 
p. 040-5159823 
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5. YLEISSUUNNITELMA  (hyväksytty kokouksessa 27.2.2013 PT/PudU) 

 
1. Yleistä 
 
Tilaisuuden nimi:  
Suunnistus SM-Pitkä R1 2013 
 
Tilaisuuden järjestäjät:  
Pudasjärven Urheilijat ry, Torikatu 1, 93100 Pudasjärvi ja  
SK Pohjantähti ry, Rautatienkatu 11, 90100 Oulu 
 
Kisakeskus:  
Pudasjärven kaupunki, Naamangan kylä, Hotelli Pikku-Syöte 
Osoite: Syötekeskuksentie 126, 93280 SYÖTE 
 
Sijainti: 
 
ETRS89 maantiet. koord. (~WGS84) 65.62989088 
65° 37.793' 
65°37' 47.607'' 
27.69864434 
27° 41.919' 
27° 41' 55.12'' 
 

Karttalehdet pisteessä 
TM35-lehtijako S5124C 
Yleislehtijako 354110 
Pelastuspalveluruutu 27Q3D4 
 

 
Linkki kilpailukeskuksen sijaintiin: SM Pitkä R1 2013 kilpailukeskus 
 
Kilpailukieltoalue 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=8000&text=SM+Pitk%C3%A4+R1+2013+kilpailukeskus&srs=EPSG%3A3067&y=7278832&x=532151&lang=fi
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Linkki: http://www.skpohjantahti.fi/kilpailut/sm2013/index.php 
 
Vastuuhenkilöt:  
Kilpailujen johtaja Heino Ruuskanen  PudU 
TA Taisto Kemppainen VaKa (SSL nimeämä) 
Ratavalvoja Keijo Parkkinen YlikNM (SSL hyväksymä) 
Ratamestarityhmän johtaja Heikki Grekelä SK Pohjantähti 
Kartoitus 2012-13 Janne Wecman 
Tulospalvelu: Vesa Halonen SK Pohjantähti (Pirilän ohjelmat) 
Kutsuvieraat: Seppo Sammelvuo PudU 
Tiedotus: Johtoryhmä vastaa ja delegoi myöhemmin 
Tiedotus: http://www.skpohjantahti.fi/kilpailut/sm2013/index.php 
 
2. KILPAILUN TAVOITTEET, YLEISJÄRJESTELYT JA OLOSUHTEET 
Pudasjärven Urheilijat ry ja SK Pohjantähti ry järjestävät suunnistuksen SM-Pitkä R1 
2013 
-kilpailun. 
Oleellista tulee olemaan, että kunkin sektorin henkilöstö saadaan asennoitumaan 
tehtäviinsä oikealla tavalla sekä asettamaan järjestelyjen laadulliset tavoitteet 
SM-kisojen arvon edellyttämälle tasolle. 
Kilpailukeskus sijaitsee Pudasjärven kaupungin Naamangan kylässä sijaitsevan Hotelli 
Pikku-Syötteen tuntumassa. Hotelli Pikku-Syötteen  alueelta saamme käyttöömme 
riittävän määrän asuntovaunualueelta pysäköintialueeksi sekä maali- ja muille 
oheistoiminnoille hotellin sisätiloja. Samoin sähkö ja tarvittava talousvesi sekä 
WC/pesutilat saadaan Hotelli Pikku-Syötteeltä.  
Kilpailualue on kilpailukeskuksen läheiset metsäalueet, jota halkoo muutamia autotietä 
ja niiden haarateitä sekä laskettelurinteet ja ulkoilu/latupohjat. 
Viljeltyjä peltoja kilpailukartan alueella ei ole. Kilpailukeskus sijaitsee 
kilpailualueen länsilaidassa ja se antaa hyvän mahdollisuuden jakaa tapahtumaa 
varten kartoitettu maasto karsinnan (pohjoisosa) ja finaalin (eteläosa) alueisiin. 
Kilpailumaaston korkeuserot ovat vaativat. 
Kilpailijat pyritään saamaan yleisön näkyville ennen viimeiselle rastille ja maaliin 
saapumista. 
Kilpailun budjetti tulee olemaan noin 45 000 euroa ja lopputuotto on tarkoitus saada 
järjestäjälle positiiviseksi noin 25 000 euroa. 
 
3. KILPAILUKARTTA JA RATAMESTARITYÖ 
Kilpailukartta on käytännössä valmis. Alueen kartoitustyöt aloitettiin vuonna 2011 ja 
viimeisimmät tarkistukset tehdään vielä kevään ja kesän 2013 aikana.  
Janne Weckman on ollut alueen kartoittajana. 
Karttapohja oli SLL:n karttavastaava Pasi Jokelaisen tarkistettavana marraskuussa 
2012. Tarjouskilpailu kartan painamisesta sekä painotalon valinta toteutetaan keväällä 
2013. 
Kilpailualueella suurin maaomistaja on Metsähallitus, jonka luontokartoittajat ovat 
tarkastaneet rastipisteet ja tarvittavat muutokset on saatettu ratamestariryhmän johtajan 
tietoon. Muita maaomistajia on noin 95 kpl. Kaikille karsinta- ja finaalimaaston 

http://www.skpohjantahti.fi/kilpailut/sm2013/index.php
http://www.skpohjantahti.fi/kilpailut/sm2013/index.php
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maanomistajille on lähetetty 20.3.2013 lähetekirje, jossa kerrotaan tapahtumasta sekä 
esitäytetty maankäyttölupa ja valmiiksi maksettu palautuskuori. Viimeinen palautuspäivä 
on 10.3.2013, jonka jälkeen muilta kuin pelkän tontin omistajilta perätään 
maankäyttölupaa ja tarvittaessa neuvotellaan tarkemmin. 
 
Ratamestariryhmän johtaja on Heikki Grekelä SK Pohjantähdestä. 
Hänen johdollaan ratamestariryhmä suunnittelee ja toteuttaa kilpailuradat kevään 2013 
aikana. Ratavalvoja on Keijo Parkkinen Ylikiimingin Nuijamiehistä. 
 
Tähän mennessä on ratasuunnittelussa tehty seuraavaa: 
- Lauantain (karsinnan) ja sunnuntain maastoalueet on alustavasti sovittu suullisesti, 
kirjalliset luvat puuttuva 
- Yleissuunnitelma ratojen kulusta on suunniteltu (radat lähes valmiit) 
- Lähtöpaikat molemmille päiville on suunniteltu 
- Maali on määritelty 
- Pääosa rastipisteistä on suunniteltu ja osa niistä maastossa tarkistettu 
Ratasuunnittelu etenee seuraavassa aikataulussa vuonna 2013: 
- Ratasuunnittelun täydentäminen kesäkuun loppuun mennessä 
- Rastien merkintä maastoon kesäkuun loppuun mennessä 
- Ratavalvojan maastokäynnit viimeistään heinäkuussa 
- Lopullinen ratasuunnittelu kesäkuun loppuun mennessä 
- Maastokartoituksen viimeistely kesäkuun loppuun mennessä 
- Ratojen piirtäminen (karsinta ja finaali eri tiedostoina) heinäkuussa 
- Kilpailukarttojen asemointi ja viimeistely heinäkuussa 
- Rastipukkien rakentaminen elokuun loppuun mennessä 
- Karttojen painaminen elokuussa 
- Ratojen painaminen elokuussa 
- Karttojen pussitus elokuussa 
- Koejuoksut 28.8. mennessä  
- Kilpailujen toteuttaminen (rastien tarkistukset kilpailuaamuina) 
- Rastien purkaminen 9.-15.9. Vain liput ja leimasimet tuodaan pois, pukit ja tolpat 
saavat jäädä kiintorastikäyttöä varten valmiiksi maastoon. 
Tarvittava rastimateriaali kuten liput, leimasimet ja rastipukkien rakentamiseen tarvittava 
materiaali inventoidaan keväällä ja hankitaan kesäkuun loppuun mennessä. Leimasimia 
tilattu 30 kpl lisää tammikuussa 2013 PudU:n toimesta. 
 
Lähestymis- ja ensiapurastien paikat tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Niiden 
sijoittelussa otetaan huomioon myös tulospalvelun ja ensiapuhenkilöstön näkemykset. 
Juomarastit sijoitetaan helposti huollettaviin maastokohteisiin (ja esim. valmiiksi 
miehitetyn ensiapupisteen yhteyteen tienvarteen, johon pääsee henkilöautolla). 
 
Lauantaina lähtöpaikalle on matkaa noin 2000 metriä. Sunnuntaina on matkaa 
lähtöpaikalle noin 1500 metriä. Vessoilla varustetut lähtökynnykset ovat kumpanakin 
päivänä.  
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4. ILMOITTAUTUMINEN, TULOSPALVELU, MAALI, KUULUTUS (Halonen Vesa SK 
PT) 
 
4.1 Alustava aikataulu 
Alustava suunnittelu 28.2.2013 mennessä 
Tarkempi suunnittelu 31.06.2013 
Kaluston ja henkilöstön kartoitus 31.06.2013 
Kilpailijatietokannan lataus 30.08.2013 
Ilmoittautumisen avaus IRMA 
Ilmoittautumisen sulkeminen IRMA 
Maalirakenteiden pystytys alkaa 05.08.2013 
Lähtöluetteloiden laadinta  
Tulospalvelun pystytys ja testaus  
Kilpailu 07.- 08.09.2013 
Jälkiraportointi 30.09.2013 mennessä 
 
 
 
4.2 Henkilöstö 
Tulospalveluryhmän päävastuullisina toimii Vesa Halonen (SK Pohjantähti). Lisäksi 
ryhmään rekrytoidaan noin 10 henkilöä kevään/kesän 2013 aikana. 
 
4.3 Ilmoittautuminen 
Ilmoittautumisten vastaanottamiseen käytetään SSL:n IRMA ilmoittautumispalvelua. 
 
4.4 Lähtöluetteloiden arvonta 
 Lähtöluettelot arvotaan SSL:n ohjeiden mukaisesti. Lähtöluettelot toimitetaan arvonnan 
jälkeen kilpailun internet-sivuille sekä kisapäivinä ilmoitustaululle sekä lähtöpaikoille 
kirjallisina. 
 
4.5 Maalirakenteet 
Maalirakenteet koostuvat tulospalveluhuoneesta, leimatarkastusteltasta ja viitotuksista. 
Tulospalveluhuoneena käytetään Hotelli Pikku-Syötteen alakerran lämpimästä 
lukittavasta tilasta. 
Leimantarkastukseen, itkumuuriin ja rastiväliaikatulosteisiin varataan teltta. 
Tarkemmat suunnitelmat valmistuvat kilpailukeskuksen suunnittelun edetessä. 
 
4.6 Laitteisto 
Laitteistossa käytetään Pudasjärven kaupungin omistamaa (8 kpl) sekä jäseniltä 
lainattavaa kalustoa. Tulospalveluverkko koostuu noin 10 työasemasta ja 2 - 3 
verkkokytkimestä. 
Työasemina pyritään käyttämään mahdollisimman kannettavia tietokoneita, jolloin 
minimoidaan tarvittavien UPSien määrä. Verkkokytkimet varmistetaan UPS:eilla. 
Tulostaululle meneville tulosteille käytetään A3-tulostinta. A4-tulostimia käytetään 
itkumuurilla (1 kpl) ja väliaikatulosteiden tulostamiseen (2 kpl). 
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Ajanottoon käytetään online-leimasimia (3 kpl maali, 3 kpl lähestymisrasti), jotka 
pääosin löytyvät SK Pohjantähden ja Pudasjärven Urheilijoiden kalustosta. Maalissa 
ajanoton varmistamiseen käytetään painonapilla varustettua Algen ajanottokelloa ja 
videokameraa. 
 
4.7 Ohjelmisto 
Tulospalvelujärjestelmässä käytetään Pekka Pirilän tulospalveluohjelmistoa. 
 
4.8 Yhteydet 
Kilpailukeskukseen rakennetaan ADSL-yhteys, jonka kautta tulokset välitetään 
internetsivuille. 
Varayhteytenä käytetään matkapuhelinverkkoa. 
 
4.9 Väliaikarastit 
Tällä hetkellä ei ole suunnitteilla väliaikarasteja. Tarvittaessa väliaikarastit voidaan 
toteuttaa samalla tekniikalla kuin lähestymisrastikin. 
 
4.10 Tulokset ja rastiväliajat 
Tulokset tulostetaan tulostauluille sopivin väliajoin. Lisäksi medialle toimitetaan A4-
paperituloksia tarpeen mukaan. 
Kilpailijoille tarjotaan myös mahdollisuus tulostaa itselleen rastiväliajat INFOSSA. 
 
 
 
4.11 Kuulutus 
Kuuluttajille toimitetaan työasemat (2kpl) ja kuulutuslaitteet. Kilpailun pääkuuluttajana 
on Petri Karjalainen ja hänen apunaan ainakin 3 henkilöä.  
Palkintojen jakoon ja esim. henkilöhaastatteluihin varataan langaton mikrofoni. 
Kaiuttimet suojataan sateelta ja pidetään suojassa yön yli sisätiloissa. 
Kuulutuksen avuksi varataan tekninen vastuuhenkilö, joka varmistaa, että kuuluttajilla (2 
henkilöä) tekniikka pysyy kunnossa ja tietoaineisto on ajan tasalla. 
Palkintojenjaossa on käytössä Hotelli Pikku-Syötteen salin kuulutuslaitteet. 
 
 
5. LÄHDÖT 
 
5.0 LÄHDÖT 
 
Kumpanakin kilpailupäivänä on vain yksi lähtöpaikka. Karsintapäivänä lähtöön on 
matkaa 
2000 metriä ja finaalipäivänä noin 1500 metriä. Siirtymiset lähtöpaikoille ovat 
helppokulkuista maastoa (teitä tai polkupohjaa)..  
Karsinnassa lähtee yhtä aikaa noin 8-10 henkilöä ja finaalissa 4-6. 
 
Karsinnassa ei ole lähtökynnystä, finaalissa on. 
Opastus karsintaan rakennetaan perjantaina. Vastuullinen hoitaa. 
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Opastus finaaliin rakennetaan lauantaina. 
 
5.1Toimihenkilöt 
Alustava suunnitelma tarvittavista toimihenkilöistä: 
- Lähdön vastaava Näsi Juho SK PT 
- Kilpailijoiden sisäänkutsuja ja –kirjaaja, Kimmo Keinänen 
- Emit-nollaukseen 3 henkilöä, Pasi Kotaniemi 
- Seuraavassa karsinassa 2 henkilöä 
- Lähtevien kirjaaja, Essi Kiuru 
- Karttojen esiinotto 2 henkilöä 
- Myöhästyneet kilpailijat 2 henkilöä (sivukarsina) 
- Lähtöalueelle yksi henkilö varanumeroita ym. varten 
- Lähetit 2 henkilöä 
Alustavan suunnitelman mukaan lähtöpaikan toimintoihin tarvitaan 15 henkilöä. Sama 
henkilöstö toimii molempina päivinä lähtöpaikoilla. Myöhästyneiden ynnä muiden 
poikkeamatapausten käsittelyyn tarvitaan kaksi kilpailukokemusta omaavaa, 
rutinoitunutta 
toimitsijaa. 
Myöhästyneet käsitellään erikseen lähtökarsinoiden sivussa. Lähtemättömät kilpailijat 
ilmoitetaan puhelimella tulospalveluun 20 min -30 min välein. 
 
5.2 Varsinainen lähtötoiminto 
Lähtökarsinoita on 6 kappaletta, ja ne pyritään tekemään riittävän väljiksi ja selkeiksi, 
jotta 
toimitsijoiden on helppo seurata eri karsinoissa olevia kilpailijoita. 
 
5.3 Toiminta lähdössä: 
Finaalissa lähtökynnys ja siinä omat ohjeensa. Finaalin numerot saatavilla 
lähtökynnyksen 
jälkeen. Lähtökynnyksellä 2-3 henkilöä. 
 
Hyvin tärkeää, että kynnyksen yli ei mene huoltajia ja kukaan ei tule pois sieltä. 
Kynnys pitää rakentaa selkeäksi ja kulkuaukko noin 2m. 
Lähdössä kielletty alue merkitään keltaisella kreppinauhalla selkeästi. 
 
 
 
Karsinnan lähdössä seuraavia henkilöitä alustavan suunnitelman mukaan: 
1. Numerolaput vastaava: vastaa kaikesta numeroihin liittyvistä asioista, määrittää 
paikan 
ja rakentaa telineen jne. 
2. Päähuutaja: huutaa kilpailijat sisään 
3. Päähuutajan apulainen, jos päähuutaja pyörtyy. vastaa kyselyihin. 
4. Kirjaaja, kirjaa sisään tulevat ja poisjääneet. Varaemitit ja niiden kirjaaminen. 
6 
5-6. Rastimääritteet 
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7-8. Nollaus 
9-11. Karttatelineillä: tarkistaa aina kartan, nostaa esille. 1 nimetään karttavastuulliseksi 
eli 
hoitaa kartat lähtöön jne, 2 apulaista. 
12. Lähdön vastaava tarkkailee, että kaikki sujuu 
13-14. Lähdön vastaavan apulainen ( lähetti ), soittaa maaliin tarvittaessa. 
15. Kellovastaava: Pitää huolen, että kellot ajallaan ja samassa ajassa. Käsikello 
varalla. 
Piirustus lähtöalueesta tehdään myöhemmin lähdöistä vastaavan toimesta. Lähdön 
koko 
on noin 30-40m. 
Finaalissa irrotetaan 2-3 henkilöä lähtöportille ja lähtö hoidetaan pienemmällä määrällä. 
 
5.4 Tarvikkeet 
Rakennelmat ovat yksinkertaiset, mutta selkeät ja asialliset. Kaikki sarja- ym. merkinnät 
tehdään painetuilla kylteillä. Karttakotelot (ei ämpärit) ryhmitellään loogisesti. 
Lähtöalueella 
on kaksi lähtökelloa (piippikelloa), joista toista pidetään varalla, mutta se on ajastettu 
täsmälleen samaan kilpailuaikaan. Lisäksi lähtöalueelle tuodaan ”suurikokoinen 
keittiökello” kilpailuajan 
tiedottamiseksi. 
Lähtöluettelot ovat nähtävissä sarjoittain lähtöpaikalla. Rastimääritteet 
ryhmitellään loogisesti sarjoittain, ja selkeästi sarjamerkinnöillä varustettuna koteloihin, 
jotka suojataan sateelta. Emit–tarkistuslipukkeet ovat irrallisina muovipöntössä samalla 
alueella. Kilpailunumerot ripustetaan sarjoittain yhdellä hakaneulalla naruun. Muut 
hakaneulat kiinnitetään valmiiksi numeron yhteen kulmaan. Lähtöalueelle varataan 
myös 
tyhjiä numerolappuja (10 – 20 kappaletta), joista voidaan tarvittaessa tehdä 
lähtönumero. 
 
”0” emittejä tarvitaan ainakin 3 kpl. 
 
5.5 Rakentaminen 
 
Pääosa lähdön rakennelmista pitää tehdä kilpailuviikon torstaina / perjantaina. Viimeiset 
työt kuten kilpailunumeroiden, määritteiden ja karttojen kotelointi jätetään kilpailupäivän 
aamuun. 
Lähtöalueen tuntumaan kuljetetaan WC:t sekä naisille että miehille. 
 
Juomavesi varataan lähtöpaikalle, jos säätilanne sitä edellyttää. Varusteiden kuljetusta 
lähtöpaikalta maalialueelle ei järjestetä (merkintä kilpailuohjeisiin). 
Finaalissa lähdössä pitää olla suojaa mahdollisen räntäsateen vuoksi. Pisin odotusaika 
on noin kaksi tuntia, tarkentuu vielä. 
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5.6 Lähdön riskit. 
 
Lähdön toiminnan haasteita ovat: 
 
Kellojen toiminta 
Varapatterieta ja käsiajanotto 
Karttojen riittävyys 
Lasketaan kartat huolella. Ylimääräisiä karttoja 
Myöhästyneet kilpailijat 
1-2 henkilöä huolehtii, selkeä opastus mihin ko kilpailijat menevät. 
Kylmä sää finaalissa 
Suojien rakentaminen perjantaina 
 
 
 
6. KENTTÄSEKTORI  Härkönen Antti ja Ervasti Paavo PudU  (jos ei muita mainita) 
Tehtäviin kuuluu: 
- suunnitelmien laatiminen (pelastus, liikenne, kilpailukeskuksen asemapiirros) 
- kilpailukeskuksen perustaminen ja ylläpito (rakenteet ym.) 
- lupa-asiat yhdessä kilpailun johdon kanssa 
- sähköistys 
- jätehuolto 
- pysäköinti 
- vesihuolto 
- muksula 
- kuljetukset 
- liikenneopastukset 
- rakenteiden purku ja poiskuljetus 
 
 
6.1 Kilpailukeskus  
 
Kilpailukeskuksena toimii Hotelli Pikku-Syöte. Kilpailukeskuksen keskeiset toiminnot on 
merkitty alla olevaan karttaan. 
 
6.2 Liikenne ja paikoitus Tuomo Jokikokko PudU 
Autojen pysäköinti toteutetaan asuntovaunualueella, jolloin kävelymatka on 1000 – 
1200 metriä. Pysäköinnistä tehdään tarkempi liikenteenohjaussuunnitelma. VIP, Media, 
huolto ja Hotelli Pikku-Syötteellä majoittuvat pysäköivät hotellin pihalla. 
Toimitsijoille, kutsuvieraille ja median edustajille tehdään omat P-liput. 
Liikenneopastukset toteutetaan kilpailukutsun mukaan kilpailukeskukseen.  
Viranomaistahon (poliisipäällikkö / tieviranomainen) kanssa neuvotellaan 
nopeusrajoituksen alentamisesta paikallisesti 30 tai 40 km/h (normaali tienopeus on 
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osin 50 osin 80 km/h) niihin tieosuuksiin, jossa on tarvetta normaalin tieliikenne vauhdin 
alentamiseksi.  
 
6.3 Rakenteet ja tilaratkaisut  
Kilpailukeskuksessa käytetään valmiina olevia rakennuksia ja tiloja. Tilojen käytöstä 
tehty sopimus Hotelli Pikku-Syötteen kanssa. 
Kilpailukeskukseen varataan paikka mahdollisia doping-kontrolleja varten, samaa tilaa 
voidaan käyttää mahdollisen tuomarineuvoston kokoontumisiin.  
 
 
Tarvittavat teltat ja niiden vuokraus: 
- Grilli 2kpl ) PudU:n teltat 
 
 
 
6.4 Vesi – ja jätehuolto, wc sekä peseytyminen  
Pesupaikkoina ja kilpailukeskuksen WC tiloina käytetään hotellin tiloja+ pihalle 
muutama bajamaja. WC vaunu vuokrataan lähtöihin (8-12 bajamajaa).  
 
6.5 Kenttäjärjestelyt 
Kilpailukeskus rakennetaan keskiviikon ja perjantain välillä. Purku hoidetaan 
sunnuntaina ja poisvienti seuraavalla viikolla. 
 
6.6 Kilpailukeskuksen sähköistys 
Kilpailukeskuksen sähköistys hoidetaan hotellin sähköistä. Tärkeimpiä sähkön 
käyttökohteita ovat tulospalvelu ja kuulutus sekä ravintolatoiminnot. Mahdollinen 
varavoimakone tuodaan, jos se katsotaan tarpeelliseksi (päätös myöhemmin). 
Tärkeimmät tulospalvelun toiminnot varmennetaan UPS-laitteilla. Sähkökaapeleiden 
jatkokset suojataan sateelta toimintahäiriöiden välttämiseksi. 
 
6.7 MUKSULA Minna Nevanperä-Jokikokko PudU 
Muksulaan järjestetään riittävästi sisätiloihin. Muksulaan on ikäraja 
joka ilmoitetaan myös kilpailuohjeissa. Ohjaajia varataan 2-4 molempina päivinä.  
 
6.8 EA Huhtela Tarja PudU 
Paikalla lääkäri, SPR henkilöstöä noin 10 henkea (2 ryhmää) ja 
monkijä+kärry+kuljettaja henkilökuljetuksia varten hätätapauksissa. Taivalkoskelta tulee 
päivystämään yksityinen ambulanssi (Esa Taivalkoski) kumpanakin päivänä 1.kilpailijan 
lähdöstä aina viimeisen maaliintulijaan saakka. 
 
7. RAVINTOLA Jaakola Riitta PudU 
Ravintolana toimii hotellin ravintola. Kisaravintolana käytetään hotellin ravintolaa. Vain 
kaksi grilliä on järjestäjien toimesta (kahvit, virvokkeet makkarat ymv) 
 
8. TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI 
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Tiedottamisella pyritään palvelemaan kilpailuun osallistuvia, huoltajia, yleisöä sekä 
median edustajia ja yhteistyökumppaneita. Markkinoinnin päätehtävänä on tukea 
tiedotusta sekä hankkia sponsoreita tapahtumalle. Lisäksi pyritään saamaan kilpailulle 
mahdollisimman paljon näkyvyyttä niin lajille kuin Pudasjärven kaupungille, Syötteen 
matkailualueelle ja järjestäville seuroille.  
Toiminnan suunnittelussa tukeudutaan Suunnistusliiton opastukseen ja palveluun sekä 
edellisten vuosien suunnitelmiin ja palautteisiin. 
Tiedottaminen aloitettiin joulukuussa 2012 netissä. 
Tiedottamisen painopiste tulee olemaan noin 1½ kuukautta ennen kilpailuja ja kilpailun 
aikana. 
Markkinointi aloitetaan helmikuussa 2013, kun saadaan nimettyä markkinoinnista 
vastaava henkilö ja hänen apulaiset. Markkinoinnin painopiste alkaa heti maaliskuussa 
ja kestää kilpailujen alkuun. 
Tiedotus- ja markkinointiasiat käydään läpi jokaisessa johtoryhmän kokouksessa. 
Tiedotuksen tavoitteena on tuottaa ja julkaista em. ryhmien tarvitsemaa tietoa nopeasti, 
täsmällisesti, luotettavasti ja oikeassa muodossa. 
Suunnistaja-lehteen tehdään kilpailusta uutinen keväällä / alkukesästä, 
mahdollisesti kilpailukutsun yhteydessä. Paikallisiin lehtiin tarjotaan tiedotteita/ 
juttuvinkkejä kilpailusta ja varsinkin kilpailun alusviikolla yritetään saada näkyvyyttä 
lehdistöstä, radiosta ja TV:stä erityisesti Oulun kuuluvuus- ja levikkialueella. 
 
8.1 Henkilörekrytointi ja ohjeistus 
Tiedotus- ja markkinointitiimin henkilörekrytointi on käynnistynyt. Ryhmän koko, 
työtehtävät ja työnjako täsmentyvät talvella 2013.  
Tiedotuspäällikkö ja markkinointipäällikkö vastaavat omien tiimiensä kouluttamisesta ja 
tehtävänjaosta. 
 
9. Kutsuvierastilaisuus Pudasjärven kaupunki/Sammelvuo PudU/ Näsi Juho SK 
PT 
Lauantaina klo 20 järjestetään kutsuvierastilaisuus Hotelli Pikku-Syötteellä Pudasjärven 
kaupungin tarjoamana.(Seppo Sammelvuo). Lauantaina ja sunnuntaina kutsuvieraille 
ohjelmaa. Kutsuvierasisäntänä/emäntänä Pudasjärven kaupungin edustaja. 
 
10. Palkintojen jako (Sammelvuo/Ruuskanen/Näsi) 
Sisätiloissa/Syötesali 
Huomioitava kenttäkuulutuksen ja palkintojenjakokuulutuksen yhteensovittaminen ja 
joustavuus. 
 
9. AIKATAULUT 
Alustava suunnitteluaikataulu 
2/2013 Yleissuunnitelma kierrolla 
27.2.2013 Yleissuunnitelma käyty läpi kokouksessa valvojien läsnä ollessa 
2/2013 Tiedotus- ja markkinointisuunnitelma ja talousarvio valmiit 
3/2013 Kilpailukutsuluonnos TA:lle 
5/2013 Kilpailukutsu Suunnistajaan 
6/2013 Valvontakäynnit TA+ ratavalvoja  
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7/2013 Toimintasuunnitelma- ja tarvikelistat valmiit 
7-8/2013  TA:n valvontakäynti 26.08.2013. Ilmoittautumisaika umpeutuu 
31.08.2013  Kilpailuohjeet ja lähtöajat netissä 
5.-6.09.213 Kilpailukeskuksen pystytys 
7.-8.9.2013  Kilpailutapahtuma 
30.09.2013  Loppuraportti valmis 
 
Alustava kilpailujen aikataulu 
Karsintapäivä lauantai 7.9.2013 
08.00 Kilpailukeskus avataan 
11.00 Karsinnan ensimmäiset lähdöt 
n. 13.30 Viimeiset lähdöt 
16.00 Maali suljetaan 
 
 
 
 
SM-kilpailupäivä sunnuntai 8.9.2013 
08.00 Kilpailukeskus avataan 
09.00 B-finaalin ensimmäiset lähdöt (lähtöväli 2 min) 
10.30 SM-kilpailun avaus 
11.00 Ensimmäiset lähdöt (lähtöväli 3 min) 
14.00 Viimeiset lähdöt 
14.30 Palkintojen jaot alkavat 
16.00 Maali suljetaan 
 
VASTUUHENKILÖT PUHELIN/SÄHKÖPOSTI 
Kilpailun johtoryhmä 
Kilpailun johtaja Heino Ruuskanen 0400-346097 
Ratamestariryhmän johtaja Heikki Grekelä 040-5145028 
Tulospalvelun vastaava Vesa Halonen 040-8052049 
Kilpailun valvoja (TA) Taisto Kemppainen Vaalan Karhu 
Ratavalvoja Keijo Parkkinen YliKNM 
 
Ratamestariryhmä 
Ryhmän johtaja Heikki Grekelä 040-5145028 
Karttavastaava   
Kartan ja ratojen painatus  
Rastien rakentajat  
Rastien viejät/ tarkastajat  
 
Lähdöt 
Ryhmän johtaja Juho Näsi 050-5563263 
Ryhmän varajohtaja  
 
Tulospalvelu / maali 
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Ryhmän johtaja Vesa Halonen 040-8052049 
Ryhmän varajohtaja Tommi Sillanpää 
 
Järjestelmävastaava Tommi Sillanpää  
jäsen Vesa Halonen 
jäsen (Jari Haarala) 
 
Emit-tarkastus  
jäsen Ilkka Koivula 
jäsen Marja Virkkula 
jäsen (Jari Haarala) 
jäsen 

Maali 
 
Väliaikarastit Timo Karppinen 040-5607359 
 
Tulosseuranta salissa Jouni Savolainen 
 
Itkumuuri Olli Liinamaa 
jäsen NN 
 
Tulostauluvastaava NN 
jäsen NN 
jäsen NN 
 
 
Kuulutus 
Ryhmän johtaja Petri Karjalainen 050-3377873 
Pääkuuluttaja Petri Karjalainen 
Apukuuluttaja Raimo Holappa 
Apukuuluttaja Vesa-Ville Väänänen 
Apukuuluttaja Valma Karjalainen 
Koneenkäyttäjä  
 
Tiedotus / markkinointi, täydentyy johtoryhmän toimesta 
Ryhmän johtaja  
Tiedotusvastaava  
Markkinointivastaava 
Talousvastaava 
 
Jäsen (kisalehti/mainos)  
Jäsen (kisalehti/taitto)  
jäsen (mediakeskus) 
jäsen (kutsuvieraat) Seppo Sammelvuo 044-5111524 
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Kilpailukeskus 
Ryhmän johtaja Antti Härkönen 0400-157422 
rakentaminen Paavo Ervasti 040-5084792 
(sähköistys Antero Pätsi) 040-3112453 
jätehuolto Paavo Ervasti 
 
Liikenne ja paikoitus 
Tuomo Jokikokko 040-7695206 
 
Kioskit 
Vastaava Riitta Jaakola 040-5587837 
 
Ensiapu 
SPR Pudasjärvi Tarja Huhtela 0400-556915 
lääkäri 
ensiapuryhmä 
 
Muksula 
Vastaava Minna Jokikokko-Nevanperä 0400-198373 
 
 
 
 
 
ORGANISAATION HENKILÖSTÖTARVE 
- ratamestariryhmä 10 henk 
- lähdöt 15 henk 
- tulospalvelu+maali 20 henk 
- kuulutus 4 henk 
- tiedotus/markkinointi 10 henk 
- kilpailukeskus 8 henk 
- liikenne ja paikoitus 12 henk 
- ravintola 10 henk 
- ensiapu 6 henk 
- muksula 4 henk 
- doping testit 2 henkilöä 
- juomarastit 4 henk 
- varahenkilöstö 10 henk 
- rakennus 5 
- saniteetti 4 
yhteensä noin 125 henkilöä 
 


