
  

Ja niin sitten mekin onnistuimme järjestemään 
sprinttisuunnistuskilpailun jossa iso joukko kilpailijoita hylättiin. 
Aika hyvin, kun vakaa aikomuksemme oli olla hylkäämättä 
ketään. Nimittäin SEIS huudoin ja ohjeistuksin. Ohessa vähän 
tarkempaa analyysiä siitä mitä tapahtui.

Rasti 42, eteläpuoli, pääsarjojen 1.rasti.

Tällaiseksi se sitten muotoutui kun sitä pitkään viritettiin. 
Ajatuksena oli että saadan lyhyelle välille nopea 
päätöksentekotilanne. Vasen/oikea kerrostalokierto. Väliaikaisen 
kielletyn alueen merkinnät tehtiin poluille, jottei kukaan voi väittää 
että polkua pitkin pääsee juoksemaan alueen läpi. Tiedossa oli 
että kaikki eivät tätä huomaa, ja siksi kohtaan pistettiin valvojat 
joiden tehtävänä oli SEIS huudoin pysäyttää keskeltä yrittävät. 
Vähintään kaksi asiaa meni pieleen. Ensinnäkin painetuissa 
kartoissa (alueen johtava tulostusyritys) kielletynvihreän ja 
nurmikkokeltaisen kontrasti on huono verrattuna tähän 
ruutukaappaukseen. Toisenakin osa suunnistajista ei todellakaan 
pysähtynyt SEIS huutoon. Itseä tietenkin nyt harmittaa ettei 
kielletyn alueen merkintä ollut paksumpi, tätäkin minulle kyllä 
ratasuunnittelun aikana ehdotettiin. 

RASTI 58, pohjoinen, pääsarjojen 3-4 ja 5-6 välit

 



  

Merkitsimme kahden rakennuksen välin kielletyksi, jotta 5-6 välille 
saadaan lisää haastetta (muissa sarjoissa rastille 58 tulossa). 
Paikalla oli ratavalvoja. Kielletyn alueen läpi meni niin paljon 
suunnistajia ettei ratavalvojalla ollut mitään keinoa heitä pysäyttää.

Rasti 47, Pääsarjojen 3. rasti
 

Nuolen osoittamassa kohdassa on aidassa pieni portti. Portti 
suljettiin ennen kisaa. Kilpailun aikana huomattiin että se on 
avattu. Portti suljettiin uudestaan, ja kilpailun jälkeen se oli taas 
auki. Silminnäkijähavaintojen mukaan useampi suunnistaja käytti 
porttia ”hyväkseen”. Paikalla ei ollut ratavalvojaa.



  

Rasti 50

Yläpuolella sinisellä merkittyä reittiä eteni eräs suunnistaja. Tontin 
omistaja oli tehnyt halkoja pihalla, ja ollut ihmeissään kun hänelle 
pyhästi olin luvannut ettei kukaan juokse tontin läpi jos saamme 
rastin pistää hänen takapihalleen, suunnistajat kun tuntevat 
kielletyn alueen sprinttivärin.

Sprintin järjestämisestä on kova työ. Lupia, lupia ja lupia. Muut 
normaalit kilpailujärjestelyt tähän päälle. Paljon vapaaehtoisia 
kilpailupäivänä. Ja mahdottomat paineet kun miettii lukemattomia 
turvallisuus-/omaisuusriskejä sekä niihin liittyviä vastuita. Tämän 
jälkeen kun kilpailupaikalla kuuntelee 45min yhtämittaista 
”kritisointia” niin on helppo yhtyä Kalle Rantalan näkemyksiin : 

http://hevoskuuri.fi/suunnistus/3108-sprinttisuunnistus-potkii-vastaan

Omalta osaltani ainakin toivoisin että ”SEIS” käskyä alettaisiin 
sprintissä kunnioittamaan, jotta täysin turhilta hylkäyksiltä 
tulevaisuudessa vältyttäisiin. Olisiko ratavalvojan SEIS huudon 
noudattamatta jättäminen jopa yhden kisan kilpailukiellon arvoinen 
juttu? Kysessä voi nimittäin joskus olla esimerkiksi vakava 
vaaratilanne.

http://hevoskuuri.fi/suunnistus/3108-sprinttisuunnistus-potkii-vastaan
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