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Käydään läpi kaikissa 

suunnistussuorituksissa esiintyviä 

tilanteita. Tilanteiden miettiminen 

ja suunnittelu ennakkoon ja suunnittelu ennakkoon 

helpottaa oikeiden ratkaisujen 

tekemistä kilpailun paineessa.



Ennen kilpailua?
• Nukkuu edellisen yön hyvin, 

syönyt ja juonut hyvin

• Hyvä verryttely

• Keskittyy vain omaan 

suoritukseen, sulkee muut 

ajatukset pois mielestä

• Vanhojen karttojen tutkiminen

• Riittävästi aikaa kisapaikalle 

saapumiseen

• Valmistautuminen viikonlopun kisaan 

alkaa jo viikolla

• Asennoituminen hyvään 

suunnistukseen

• Teen sen minkä osaan, se riittää 

minulle tänään

• Jännittää > Rauhoittaminen

• Ei kiinnosta > Motivaation 

kasvattaminensaapumiseen

• Varusteet ovat kunnossa

• Rutiinit!

• Harjoittelu tyyppimaastossa

• Hakee hyvän fiiliksen, miettii mitä 

tapahtuu K-pisteen jälkeen 

kasvattaminen

• Ajatus positiiviseksi  – tänään on hyvä 

päivä

• Rutiinien luominen ja niiden kehittely

• Oman edellisen kisan kertaaminen –

mitä sieltä tuli opittua?

• Ratamestarin ja valvojan lausunto

• Vanhat kartat



Radan alkuosa, ensimmäiset rastit?

• Varmistus: Otinko oikean 

kartan?

• Rauhallisuuden 

korostaminen, ei 

yliyritystä – toimin 

• Rauhallinen ja varma alku 

– hyvä pohjatyö 

loppuradalle

• Ykköselle varmasti!

• Kaikki taidot käyttöön yliyritystä – toimin 

harjoitellulla tavalla

• Maaston ja kartan 

”haltuunotto”, normaalia 

enemmän havainnointia

• Suunnitelmat ja muut 

suunnistuksen vaiheet 

käyttöön heti alusta 

alkaen

• Kaikki taidot käyttöön 

alusta alkaen

• Ensimmäisillä rasteilla voi 

vain hävitä

• Kartoittajan tyylin ja 

maaston ”oppiminen”



Lyhyt rastiväli?

• Suunta + sen 

varmistaminen

• Varma toteutus –

lyhyellä välillä voi 

• Suunnitelma kuntoon

• Tarkka suunta

• Rastinotto alkaa jo edellisen 

rastin leimauksesta

• Koko rastiväli keltaisilla tai 

punaisilla ”liikennevaloilla”lyhyellä välillä voi 

vain hävitä kisan

• Katsoo heti mikä 

rastipiste on ja 

missä se sijaitsee

punaisilla ”liikennevaloilla”

• Lyhyillä rastiväleillä voi vain 

hävitä kisan

• Pysyttävä koko ajan kartalla – ei 

odotusaikaa

• Virheen korjaaminen vie aina 

aikaa



Pitkä rastiväli?

• Reitinvalinta korostuu, tehtävä 

huolellisesti

• Taktiset valinnat, joskus 

kannattaa kiertää – joskus 

mennä suoraan

• Reitinvalinta voidaan tehdä 

myös rastinoton ehdoilla

• Huolellinen suunnitelma

• Vauhdikas toteutus, 

rytmiä suunnistukseen

• Selkeissä kohdissa ei 

turhaa näpertelyä
myös rastinoton ehdoilla

• Fyysinen rasittavuus voi 

vaikuttaa (nousun välttäminen, 

tien käyttö)

• Korjaavia liikkeitä voi ja joskus 

kannattaakin tehdä

• Mahdollisuus monesti 

suurpiirteiseen suunnistukseen 

ja vauhdinpitoon

turhaa näpertelyä

• Fyysisesti keho tiukoille

• Selkeän vaiheen jälkeen 

osattava hiljentää



Radan loppuosa, viimeiset rastit?

• Keskity suunnistukseen 

loppuun asti

• Häiriötekijät: muut 

suunnistajat, voiton 

mahdollisuus, kuulutus

• Loppu tarkasti

• Lopussa on monesti 

vaativia välejä ja rasteja

• Kisa ratkaistaan usein 

lopun virheisiinmahdollisuus, kuulutus

• Viimeiset fyysisetkin 

voimat käyttöön

• Käytä tarvittaessa 

turvallisempia ratkaisuja

lopun virheisiin

• Asemat on jo hankittu, nyt 

ne vain pidetään

• Kuulutus kuuluu – älä 

anna häiritä

• Keskityn suunnistukseen, 

en vilkuile kelloa



Kilpailun jälkeen?

• Loppuverryttel

y, syöminen ja 

nestetankkaus

• Kisan 

• Heti kisan jälkeen pika-analyysi ennen 

loppuverryttelyä / loppuverryttelyn aikana

• Mitä parannettavaa?

• Miksi tuli virheitä?

• Voittajien jututtaminen

• Kotona kisan jälkeen:

• Reitin piirto kartalle• Kisan 

analysointi

• Reitin piirto kartalle

• Reitin piirto härveliin

• Rastiväliaikavertailu tuloksista / härvelistä

• Virheiden arviointi ja kirjaaminen 

kausianalyysiä varten

• Parannusehdotusten kirjaaminen 

kartalle/harjoituspäiväkirjaan/kilpailupäiväkirj

aan: Mitä päätän tehdä seuraavassa kisassa 

paremmin?



Tee näitä ennakko 

valmistautumisia erilaisiin 

suunnistuksen tilanteisiin ITSE!

• Väärä koodi

• Toinen suunnistaja

• Liian kova kiire• Liian kova kiire

• Apua kysyvä kilpailija

• Juomarasti

• Virheen jälkeen

• Pahan/helponnäköinen rasti

• …


