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VALLAN SUUNNAN HALLITUS

Vallan Suunnan jäsenmaksu on aikuisilta 20 euroa; lapsilta ja nuorilta (alle 
16 v.)  7 euroa; perhemaksu 40 euroa. Jäsenmaksun voit suorittaa 
mukana seuraavalla tilisiirtolomakkeella; muista käyttää  viitenumeroa.
Jos jäsentiedoissasi on tapahtunut muutoksia, ilmoita niistä seuran 
toimihenkilöille.
Seuran jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla yhteystietonsa seuran 
toimihenkilöille ja suorittamalla jäsenmaksun pankkiin. Vallan Suunnan 
pankkiyhteys on: Nordea 210918-14841.

www.vallansuunta.net

JÄSENMAKSU

Puheenjohtaja
Risto Lehtonen, 040-7748229, lehtonen.risto@dnainternet.net

Sihteeri
Sipi Erkkilä, 0440-591141, erkkila.s@suomi24.fi

Tiistairastivastaava, vpj
Kaarle Lempainen, 0400-590428, kalle.lempainen@satatarkastus.fi

Ravintolatoiminnot
Liisa Mäntysaari, 6742741, jarkko.mantysaari@kolumbus.fi

Rahastonhoitaja, tiedottaja
Kai Hakanen, 6741369, kai50@iki.fi



Perinteiseen tapaan seuramme osallistuu 14. - 15.6.2008 Tampereella 
suunnistettavaan Jukolan viestiin. Viestiin on jo ilmoitettu yksi Jukolan joukkue. 
Venlojen viestin osalta vielä odotellaan, että joukkue saadaan kokoon. Viesteihin 
halukkaitten tulisi ilmoittautua  Kalle Lempaiselle (0400-590428) tai Merja 
Tourulle (6746793). Mitään soittokierrosta ei järjestetä! Ilmoittaudu ajoissa, 
jos haluat mukaan tähän suunnistusvuoden päätapahtumaan. Joukkueitten 
lukumäärän on oltava selvillä 15.5. mennessä, jolloin ilmoittautumisaika päättyy.

Jukolan viesti
Seitsenosuuksinen viestisuunnistuskilpailu suunnistusseurojen ja yhteisöjen 
joukkueille
1.osuus: 11,4 - 11,6 km, valoisa/hämärä, 2.osuus: 12,2 - 12,4 km, pimeä, 
3.osuus: 13,0 - 13,2 km, pimeä, 4.osuus: 7,8 - 7,9 km, hämärä/valoisa, 5.osuus: 
7,8 - 7,9 km, valoisa, 6.osuus: 9,7 - 9,9 km, valoisa, 7.osuus: 13,7 - 13,9 km, 
valoisa. Yhteensä 76,6 km. Arvioitu kokonaisaika 7 h 30 min. Matkoihin sisältyy 
viitoituksia 600 - 700 metriä. Hajautus on kaikilla osuuksilla.
Aurinko laskee 14.6. klo 23.09 ja nousee 15.6. klo 3.42. Vv. 1992 -1993 
syntyneet saavat osallistua osuuksille 4, 5 ja 6. V. 1991 ja aiemmin syntyneet 
saavat osallistua kaikille osuuksille. Kilpailu alkaa lauantaina 14.6. klo 23.00 
yhteislähdöllä.
Venlojen viesti
Neliosuuksinen viestisuunnistuskilpailu suunnistusseurojen ja yhteisöjen 
naisjoukkueille.
1.osuus: 6,8 - 6,9 km, 2.osuus: 6,8 - 6,9 km, 3.osuus: 5,6 - 5,7 km, 4.osuus: 7,8 -
 7,9 km. Yhteensä 27,1 km. Arvioitu kokonaisaika 3 h 05 min. Matkoihin sisältyy 
viitoituksia 600 - 700 metriä. Hajautus on kaikilla osuuksilla.
Vv. 1992 -1993 syntyneet saavat osallistua osuuksille 1, 2 ja 3. V. 1991 ja 
aiemmin syntyneet saavat osallistua kaikille osuuksille. Kilpailu alkaa lauantaina 
14.6. klo 14.00 yhteislähdöllä.
Yhteiset tiedot
Osanottajilta ei edellytetä Suomen Suunnistusliiton lisenssiä. Nuorten ikärajoja 
on noudatettava ja joukkueisiin nimettyjen henkilöiden tietojen tulee olla oikeita. 
Vastuu molemmista on joukkueiden ilmoittajilla. Jukolan viestiin 
osallistumisoikeus on sekä miehillä että naisilla. Naiset voivat kuitenkin 
osallistua vain yhteen viestiin. Yhteisöjoukkueessa voi olla enintään kaksi 17-39 -
vuotiasta ensimmäisen luokan suunnistajaa (ranki 2/2007, loppuranki). Emit-
korttien numeroita ei ilmoiteta etukäteen, vaan ne kirjataan 
tulospalvelujärjestelmään kilpailupaikalla lähtö- tai vaihtoalueelle mentäessä.
www.jukola2008.net

JUKOLAN JA VENLOJEN 
VIESTIT



Tässä kaikki Hiisirastin seurojen järjestämät kuntorastit.
Osallistumismaksu 4 euroa/osallistuja (alle 18 v. ilmaiseksi).
Myös liikuntasetelit kelpaavat maksuksi.
ValSu ei peri osallistumismaksua jäseniltään.

Pv Pvm Järjestäjä Paikka ja opastus (muoto) Ratamestari
ti 8.4. ValSu Hiittenharju vt2/mt12791 Collin/Ketonen
to 10.4. SäkVU Huovinrinne varuskunta Pitkänen
ti 15.4. KoKV Järilä mt2194 Virtanen
to 17.4. KiukU Uotinmäki mt43 Kuusholma
ma 21.4. KoKV Ravikeskus mt2140 Uotila
ti 22.4. EKU Linnavuori mt43 Koskinen
to 24.4. ValSu Hiittenharju (kota) vt2/mt12791 Tourut
to 24.4. EuVe Merimaa vt8/Lapijoki Heikku/Keränen
ti 29.4. EKU Luistari mt43 Helppolaiset
to 1.5. ValSu Hiittenharju (varikko) vt2/mt12791 Lempainen
ti 6.5. KoKV Pitkäjärvi mt2140 Elovirta
to 8.5. KöLa Kankaanpää mt2131 Nurmi
ma 12.5. KoKV Ketola mt2470 Inkinen
ti 13.5. EKU Kauttua mt204 Reiman
to 15.5. ValSu Satalinna mt2440 Tiirikainen
to 15.5. EuVe Verkkokari vt8/Kirkonkylä Rintalat
ti 20.5. KoKV Riste mt12804 Jääskeläinen
to 22.5. ValSu Killankalliot (Pirkkalan koulu) mt2440 Rinta-Suksi
ma 26.5. KoKV Järilä mt2194 Turto
ti 27.5. EKU Mansikki mt43 Tuupat
to 29.5. ValSu Museo vt2/mt43 Tontti
ti 3.6. EuVe Veikkojen maja mt2170 Jasu/Sievi-Korte
to 5.6. KiukU Konkorpi mt43 Pohjala
ma 9.6. KoKV Kynsikangas mt2470 Lahtinen
ti 10.6. EKU Juhanisto mt43 Mikola
to 12.6. KiukU Uotinmäki mt43 Marilat
ti 17.6. KöLa Ruotana vt12 Sillanpää
to 19.6. EuVe Sydänmaa (Rimmintie) mt2174 Koskialho
ti 24.6. KiukU Mätiskä mt43 Nurmiset
ti 1.7. EKU Neittamo mt43 Lehmus
to 10.7. KöLa Leväyskallio vt12 Suni
ti 15.7. EKU Naarjoki vt12 Valtonen
ti 29.7. KöLa Kepola mt211 Vähätalo
to 31.7. KiukU Kiuasrata mt43 Aarikka
ti 5.8. EKU Lavajärvi mt43 Järvinen
to 7.8. ValSu Kaupungin varikko mt43/mt2173 Erkkilä
ti 12.8. EKU Luistari mt43 Lammensalo
to 14.8. ValSu Satalinna mt2440 Pohjalat
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ti 19.8. EuVe Ritavuori vt8/Lapintie Asikaiset
to 21.8. ValSu Killankalliot (Pirkkalan koulu) mt2440 Härkälä
ti 26.8. EKU Kajajärvi mt43 Ruponen
to 28.8. ValSu Museo vt2/mt43 Hakanen
ti 2.9. KoKV Pitkäjärvi mt2140 Virtanen
to 4.9. ValSu Uotinmäki mt43 Tourut
ti 9.9. KoKV Kynsikangas mt2470 Valin
to 11.9. KiukU Röyskä mt43 Knuutila
ti 16.9. EKU Kauttua mt204 Tuupat
ti 16.9. KoKV Riste mt12804 Turto
to 18.9. EuVe Moottorirata vt8/Koivuniemi (pika) Valtonen
ti 23.9. KoKV Järilä mt2194 Hyyryläinen
la 27.9. EuVe Liikuntakeskus mt2170 (klo12) Peltola
ti 30.9. ValSu Hiittenharju (varikko) vt2/mt12791 Lehtonen
ti 7.10. EuVe Liikuntakeskus mt2170 (yö) Valtonen
la 11.10. EKU Luistari mt43 Lehmus
pe 24.10. EuVe Maade mt2170 (yö) Mattilat

LÄHTÖAIKA ON KLO 17 - 18.30
Tarkennetut tiedot ja muutokset  paikallislehdessä sekä ValSun nettisivuilla: 
www.vallansuunta.net



Alla poimintoja lähiseutujen suunnistuskilpailuista. Tilanne 2.3.2008. Täydellinen 
kilpailukalenteri löytyy Suunnistaja-lehdestä tai Suunnistusliiton internetsivuilta 
osoitteesta: http://kisaweb.ssl.fi/index2.shtml
Katso myös ValSun sivut: www.vallansuunta.net
(am = aluemestaruuskilpailut)

13.4. kevätkansalliset, Rasti-Lukko 
19.4. Ankkurirastit, Angelniemen Ankkuri
20.4. Silja Rastit, Paimion Rasti
26.-27.4. Karhurastit, Rastikarhut 
3.5. FinnSpring, Turun Suunnistajat ja Yläneen Kiri
6.5. am erikoispitkä, Lauttakylän Luja
18.5. Särkänniemi-suunnistus, Koo-Vee
25.5. kansallinen, Rasti-Piikkiö
2.6. am keskimatka, Eurajoen Veikot
11.6. alueoravapolkukilpailu, Suunta-Sepot
12.6. Forssa Games, Lounais-Hämeen Rasti
14.-15.6. Jukolan ja Venlojen viesti, Tampereen Pyrintö ja Koo-Vee
25.6. Crescent-iltakeskimatka, Suunta-Sepot
6.7. Kesälaitumen rastit, Punkalaitumen Kunto
19.-20.7. Tampere-suunnistus, KooVee
26.-27.7. Varsinais-Suomen Rastipäivät, Someron Esa
29.7. am partio, Siikaisten Sisu
2.-3.8. Kankaanpää-rastit, Kankaanpään Suunnistajat
9.8. maakunta- ja oravapolkuviestit, Rasti-Lukko
10.8. Hiisirastit, Köyliön Lallit, Yläneen Kiri, Hiisirasti ja Säkylän VU
16.8. am pitkämatka, Ulvilan Ura
17.8. am viesti, Ulvilan Ura
2.9. am yö, Rastikarhut
5.10. Oravatonni, Mynämäen Suunnistajat -52
19.10. Rastijahti, Rasti 88
 
Kansallisiin ja aluemestaruuskilpailuihin pitää ilmoittautua ennakolta. 
Suunnistaja-lehdessä ja netissä julkaistavista kilpailukutsuista löytyvät tarkat 
ilmoittautumisajat. Ilmoittaudu ainakin päivää ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä. Jos et tiedä sitä, ilmoittaudu riittävän ajoissa - mieluummin kaksi 
viikkoa ennen kilpailua. Suuriin kilpailuihin (rastiviikot, SM-kilpailut ym.) pitää 
ilmoittautua vieläkin aikaisemmin. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava 
kilpailusarja, lisenssi- ja emit-numero.
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Vallan Suunta maksaa edelleen jäsentensä kilpailumaksut. Tämä edellyttää 
tietenkin sitä, että jäsenmaksu on maksettu ja että ilmoittautuminen tapahtuu 
seuran kilpailuihin ilmoittajan kautta.

Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista ilmoittautumisajan kuluttua umpeen. 
Seuran kilpailuihin ilmoittaja ei kuitenkaan hoida jälki-ilmoittautumisia, vaan 
kilpailijat hoitavat ne itse puhelimitse ja suorittavat kilpailumaksun 
kilpailunjärjestäjien ohjeiden mukaan.

Hiisirastia edustavat valsulaiset ilmoittautuvat Hiisin ohjeiden mukaan. 
Todettakoon tässä yhteydessä - koska asiasta on ollut epätietoisuutta - että 
Vallan Suunta maksaa heidänkin osanottomaksunsa.

KILPAILULUPA
Jokaisen suunnistajan, joka aikoo kilpailla Suomen kansallisessa, 
kansainvälisessä tai SM-kilpailussa, on suunnistuksen lajisääntöjen mukaan 
lunastettava kilpailulupa eli lisenssi. Lomake, jolla maksun voi hoitaa, on lähetetty 
suunnistajille. Uusia lisenssin lunastavia varten seuroille on postitettu tyhjiä 
lisenssilomakkeita edelleen suunnistajille jaettaviksi. Lomakkeita saa myös SSL:n 
toimistosta (puh. 09-34812421, info@ssl.fi). Tarkemmat ohjeet maksun 
suorittamisesta sekä eri maksuvaihtoehdot löytyvät maksulomakkeelta. Kaikille 
lisenssin lunastaneille postitetaan Compass Card -kortti edellyttäen että 
osoitetiedot ovat ajan tasalla liitossa. Lisenssin hinta ilman vakuutusta vuonna 
2008 on: aikuiset 17 euroa, 15 - 18 -vuotiaat 6 euroa, Nuori Suunta -kortti 3 
euroa. 

Ensimmäisiin kilpailuihin osallistuttaessa ei uusi suunnistaja tarvitse 
lisenssinumeroa, edellyttäen kuitenkin, että lisenssimaksu on suoritettu. Noin 
kuukauden kuluessa maksusta lisenssinumero tulee Compass Cardin mukana. 
Ota numero talteen ja ilmoita se myös seuran kilpailuihin ilmoittajalle. 

Nuorten (sarjat H/D14 ja nuoremmat) osalta kilpailuluvan korvaa Nuori Suunta -
kortti, jotka seura hankkii keskitetysti omille kilpaileville nuorilleen. Katso 
tarkemmat tiedot Suunnistusliiton internetsivuilta:
http://www.ssl.fi/SSL/sslweb.nsf/sp?open&cid=Content545BB

Ilmoittautumiset entiseen tapaan:
KAI HAKANEN 6741369
sähköposti: kai50@iki.fi

internet: www.vallansuunta.net > Kilpailukalenteri > 
Kilpailuihinilmoittautumislomake



RANKI 2007 valsulaiset rankilistalla

Suunnistus 2007
Sarja*Sija*Nimi*Pisteet
H21*388*Pohjala Johannes*64,20
H21*904*Tiirikainen Taneli*41,98
H21*1012*Koota Timo*36,44
H21*1297*Lehtonen Risto*24,78
H20*9*Pohjala Johannes*83,90
H55*379*Hakanen Kai*32,16
H55*463*Touru Tapio*27,62
H70*56*Jokinen Teuvo*38,12
H70*68*Collin Matti*36,52
H70*208*Lehtimäki Veikko*19,73
H20*149*Koota Timo*40,80
D21*683*Koota Kristiina*24,53
D55*76*Touru Merja*38,78
D21*679*Nukki Heli*24,86
D20*136*Haviala Erika*31,85
D20*143*Kima Aila*29,52

Hiihtosuunnistus 2007
Sarja*Sija*Nimi*Pisteet
H55*85*Lempainen Kaarle*41,41
H70*27*Collin Matti*36,60
H20*20*Pohjala Johannes*68,48



SUUNNISTAJAN MUISTITAULU
KIELLETYT ALUEET
Näille alueille meno on aina kiellettyä, vaikka niitä ei olisikaan merkitty karttaan tai maastoon 
kielletyiksi alueiksi:
Tonttimaat (metsässä kotirauhan suojan rajana voidaan pitää näköetäisyyttä). Yksityistä tietä 
tai polkua pitkin ei voi kulkea pihapiirin läpi lupaa kysymättä. Vaikka tie tai polku olisi piirretty 
kulkemaan karttaan piha-alueen läpi, sen käyttö ei välttämättä ole luvallista. 
Kylvetyt, kasvavat ja orastavat pellot (liikkuminen on kiellettyä reunaojan sisäpuolella). 
Huom! Myöskään kynnetyllä tai niitetyllä pellolla kulkeminen ei kuulu jokamiehenoikeuksien 
piiriin. Se on sallittua vain, jos tapahtuman järjestäjä on sopinut asiasta erikseen 
maanomistajan kanssa. 
Istutukset (puutarhat, nuoret taimikot ym.) 
Moottoritiet, moottoriliikennetiet, junanradat ym. 
Luonnonsuojelualueet, joilla on voimassa liikkumisrajoitus 
Muut alueet, joilla on voimassa viranomaisen asettama liikkumiskielto (ellei asiasta ole 
sovittu ao. viranomaisen kanssa) 
Maastoon ja/tai karttaan merkityt kielletyt alueet: 
Piha-alueet, pellot ja istutukset (esim. nuoret taimikot) 
Riistan suoja-alueet 
Maastoon viitoituksella rajatut arat kohteet ja alueet 
Lintujen pesät 
Uhanalaisten kasvien esiintymät 
Luonnonsuojelualueet 
Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet (lehdot, jäkäliköt ym.) 
Kiellettyjen alueiden merkinnät 
Suunnistuskilpailuissa kielletyt alueet merkitään karttaan violetilla pystyviivoituksella. Alueen 
raja merkitään karttaan seuraavasti: 
yhtenäinen viiva, jos alue on merkitty maastoon yhtenäisellä viitoitusnauhalla 
katkoviivalla, jos alue on merkitty maastoon viitoitusnauhoin 
ilman rajausta, jos aluetta ei ole merkitty maastoon 
Liiku luonnossa varoen
älä pelästytä laiduneläimiä 
älä riko aitoja, kivimuureja tai ojanpientareita 
sulje portti kuljettuasi siitä 
älä kulje nuoren taimikon läpi 
kunnioita kiellettyjä alueita 
käyttäydy rauhallisesti kohdatessasi riistaeläimen 
liiku varoen maaston aroilla alueilla, ota huomioon kasvit ja eläimet 
keväällä eläinten pesimäaikaan noudata erityistä varovaisuutta 
Roskaaminen
Jokaisen suunnistajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että tapahtumapaikat jäävät 
siistiksi. Lopullinen vastuu siivoamisesta on tapahtuman järjestäjällä. 
Olet vastuussa luonnosta!



Yleistä jokamiehenoikeudesta
Jokamiehenoikeus on lähinnä Pohjoismaissa vallitseva ainutlaatuinen järjestelmä, joka 
takaa jokaisen kansalaisen oikeuden käyttää luontoa maksutta tietyin edellytyksin 
riippumatta siitä kuka alueen omistaja tai haltija on. Suomessa jokamiehenoikeudet 
koskevat samansisältöisinä myös ulkomaalaisia. Jokamiehenoikeuksiin liittyy vapauden 
lisäksi aina myös vastuuta ja velvollisuuksia. Oikeutta ei saa käyttää maanomistajalle tai 
luonnolle vahinkoa tai haittaa aiheuttavalla tavalla. 

Suomessa ei ole olemassa mitään erillistä jokamiehenoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä, 
vaan oikeudet muodostuvat useiden eri lakikokonaisuuksien pykälien tulkintana. Lisäksi 
jokamiehenoikeuksia ei ole laissa määritelty oikeuksina, jotka kertovat mitä luonnossa 
liikkuja saa tehdä, vaan tietyt lainsäädännön kohdat määrittelevät rajat sallitulle toiminnalle. 

On pelätty, että oikeuksien tiukka määrittely laissa vähentäisi jokamiehenoikeuksien 
joustavuutta ja johtaisi lopulta luonnossa liikkujan vapauksien kaventumiseen suhteessa 
maanomistajan määräysvaltaan. Tämä näkökulma korostaa meidän jokamiehenoikeuden 
käyttäjien vastuuta lainsäädännön säilymisestä ennallaan; oikeutemme voimme parhaiten 
turvata käyttäen niitä velvollisuutemme muistaen. 

Suomessa jokamiehenoikeuksien tulkinnasta huolehtii ympäristöministeriö, joka on 
linjannut jokamiehenoikeuksien ja velvollisuuksien sisältöä laatimassaan 
esitemateriaalissa. Esitettä "Jokamiehenoikeudet - vapaus ja vastuu kulkevat käsi 
kädessä" voi maksutta tilata ympäristöministeriöstä (PL 399, 00121 Helsinki, puh. (09) 199 
11). 

Suunnistustapahtumien järjestäminen
Jokamiehenoikeus on suunnistustoiminnan perusta. Se määrittää yksittäisen suunnistajan 
oikeudet ja velvollisuudet. Järjestettyjen kilpailu- ja kuntoilutapahtumien yhteydessä emme 
kuitenkaan voi tukeutua pelkästään jokamiehenoikeuteen, vaan tarvitsemme toimintaamme 
alueen omistajan tai haltijan suostumuksen. Tämä on seurausta siitä, että 
osanottajamäärän lisääntyessä riski omaisuudelle ja elinkeinolle aiheutuvasta haitasta 
kasvaa. 

Olisi erittäin tärkeää, että jo ennen kartan laatimista seura sopisi maanomistajien kanssa 
alustavasti kaikesta kartalla tapahtuvasta toiminnasta kansalliset kilpailut, kuntorastit ja 
seuran harjoitukset mukaan lukien. Tällöin maanomistajalle ei tule yllätyksenä tavata 
suunnistajia metsästään. Käytettäessä toisten seurojen karttoja on aina selvitettävä mitä 
kartan oikeudet omistava seura on sopinut maastonkäytöstä alueen maanomistajien 
kanssa.

Kuntorastien ja kilpailujen järjestämiseen liittyvistä yksityiskohdista ja luvista tulee lisäksi 

VAPAUS JA VASTUU 
KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ



sopia tapahtumakohtaisesti. Lupa tulee pyytää ainakin kilpailukeskuksen, paikoitusalueiden, 
lähdön ja maalin, viitoitusten vaatimien alueiden ja kiinteistöjen käyttöön sekä maastoon 
tehtävien rakenteiden (rastipukit, viitoitukset, sillat, yms.) pystyttämiseen. Lisäksi sovitaan 
maanomistajalle tärkeiden alueiden (pihat, pellot, taimikot, maaston herkät kohteet) 
huomioimisesta ratasuunnittelussa. 

Metsästäjät, luontoharrastajat ja ympäristöviranomaiset ovat maanomistajien ohella 
suunnistajien tärkeitä yhteistyötahoja. Heiltä saa arvokasta tietoa maaston kasvillisuuden ja 
eläinten kannalta aroista alueista. Erityisen tärkeää yhteistyö ja tiedon hankkiminen on 
kevätaikaan tapahtuvassa suunnistustoiminnassa. Tapahtumien luonnolle aiheuttaman 
häiriön minimoimiseksi ratasuunnittelussa tulee kiertää mm. riistan vasomis- ja 
oleskelualueet sekä lintujen pesimispaikat. 

Suunnistusliiton ja Metsästäjäin Keskusjärjestön välisessä yhteistyösopimuksessa 
korostetaan, että seurojen tulisi ottaa yhteyttä paikalliseen metsästysoikeuden haltijaan jo 
tapahtumien suunnitteluvaiheessa. Kevätaikaan ja hirvenmetsästyskaudella tarvittavista 
järjestelyistä tulee aina neuvotella metsästäjien kanssa. Hirvenmetsästys alkaa Suomessa 
syyskuun viimeisenä lauantaina. 

Yksittäisen suunnistajan ja tapahtuman järjestäjän vastuu
Jokamiehenoikeuksiin sisältyy vastuu elävästä luonnosta ja muiden luonnon käyttäjien 
tarpeiden huomioimisesta. Suunnistajille tämän vastuun tulisi olla itsestäänselvyys sekä 
yksittäisen suunnistajan että tapahtumien järjestäjien osalta. Suunnittelemalla toimintamme 
huolellisesti sekä noudattamalla annettuja ohjeita ja määräyksiä voimme olla osaltamme 
turvaamassa herkän luontomme säilymisen myös tuleville sukupolville. Samalla 
varmistamme, että voimme tulevaisuudessakin nauttia hienosta harrastuksestamme ilman 
kieltoja ja rajoituksia.

Yksittäisen suunnistajan kohdalla toisen omaisuuteen ja elävään luontoon suhtautumisessa 
on vielä parantamisen varaa. Kilpailun tuoksinassa jokamiehenoikeuden asettamat 
velvollisuudet unohtuvat helposti. Liian usein tapahtuu pelloilla ja pihoissa juoksemista. 

Tässä asiassa suuri vastuu on myös kilpailujen ja kuntotapahtumien järjestäjillä. Heidän 
velvollisuutenaan on tiedottaa osanottajille suunnistuksen pelisäännöistä ja annettujen 
ohjeiden perusteista sekä valvoa, että niitä myös noudatetaan. Oikealla 
ratamestarityöskentelyllä ongelmien syntymistä voi välttää melkoisesti. Suunnistajille ei pidä 
tarjota rastivälejä, joilla esiintyy selvä mahdollisuus kielletylle alueelle joutumiseen. 
Lähde: www.ssl.fi



Noudata järjestäjän opasteita
Pysäköi siten, että autosi ei haittaa muuta liikennettä. Muista että 
olemme jonkun toisen omistamalla maalla vieraina. Kuntorastit ovat 
virallisia tapahtumia, eikä niitä voi järjestää jokamiehen oikeuksin.

Tutustu sääntöihin ja ohjeisiin
Kuntorastitapahtumissa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton 
lajisääntöjä sekä järjestäjän antamia ohjeita. Sääntöjen ja ohjeiden 
puutteellinen tuntemus ei oikeuta rikkomaan niitä, eikä vapauta 
sääntörikkomusten seuraamuksista.

Valitse rata kuntosi ja taitotasosi mukaan
Selvitä ratojen pituudet ja vaativuustasot ensin ja tee valintasi 
arvioituasi oman kuntosi ja taitojesi riittävyys. Jos olet epävarma 
kysy neuvoa järjestäjiltä, sillä he tuntevat maaston ja ratojen 
vaativuuden.

Ilmoittaudu lähdössä ja maalissa
Mikäli maalipöytäkirja ei täsmää lähtöpöytäkirjan kanssa, järjestäjä 
on velvollinen selvittämään puuttuvat osallistujat ja tarvittaessa 
ottamaan yhteyttä poliisiviranomaiseen etsintöjen käynnistämiseksi
.
Huomioi ympäristö
Jokamiehen oikeuksien ja erityisesti velvollisuuksien tunteminen ja 
noudattaminen ovat jokaisen suunnistajan perustaitoja. Jokainen 
osallistuja on myös velvollinen auttamaan maastossa 
loukkaantunutta tai eksynyttä
.
Liitto on vakuuttanut järjestäjän, osallistujat vastaavat omista 
vakuutuksistaan. Suunnistusliitto on ottanut jäsenseuroilleen 
Pohjolan tupla-turva vakuutuksen, joka sisältää kilpailu ja 
kuntorastitapahtumien toimitsijoiden tapaturma- sekä 
vastuuvakuutuksen.

Kuntorastien osallistujat osallistuvat tapahtumaan omalla 
vastuullaan ja vastaavat itse omista vakuutuksistaan. 
Suunnistusliiton kilpailulisenssi sisältää tapaturmavakuutuksen.

www.ssl.fi
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