
EM-näyttökilpailun ratamestariryhmän ohjeita 

Alkuperäisen suunnitelman mukaan Kuohenmaan maastoissa piti suunnistaa ainoastaan 

aluemestaruuskilpailu, mutta poikkeuksellisen kevään maasto toimii nyt myös nuorten EM-

näyttökilpailujen estradina. Ratamestarit ovat pyrkineet luomaan radoille ns. kansainvälisen suunnistuksen 

piirteitä, huomioiden toki sen, että kisa käydään elokuisessa hämäläismaastossa. 

Tämä johtoajatus on myös ohjannut ratalinjauksia epätyypilliseen suuntaan ratamestareiden normaaliin 

filosofiaan laatia ratoja hämäläismaastossa. Mitä se sitten tarkoittaakaan, selviää kilpailijoille viikonlopun 

aikana… 

Näyttösarjojen radoilla mitataan sekä taitoa että fysiikkaa monella tavalla. Kulkukelpoisuus maastossa 

vaihtelee runsaasti ja epämiellyttävyyden sietokykyä sekä fyysistä sitkeyttä vaaditaan molempien päivien 

kilpailussa. Valkeakoskelainen maasto on perinteisesti ”parhaimmillaan” elokuussa, joten vihreätä väriä 

kartalla kannattaa myös kunnioittaa. Maastotyyppi vaihtelee nopeaan tahtiin, joten kilpailijoiden on 

osattava rytmittää suunnistustaan tilanteen mukaan, samoin vauhtia. Tyhjien sekä epämääräisten alueiden 

ylityksessä suunnassa pysyminen ja rohkeus ovat avain onnistumiseen. 

Kartta on laadittu nykytyylin mukaisesti melko pelkistetyksi, joten suunnistustekniikassa selkeiden 

muotojen hyödyntäminen on valttia. Lauantain kilpailussa on käytössä 1:15000 kartta, joka on kuitenkin 

varsin luettava. Avokalliokuvaus kartassa kuvaa erityisesti jäkäläalueita mäkien päällystöillä ja rinteissä. 

Kartan kasvillisuuskuvausta ovat ratamestarit pyrkineet viilamaan ajankohtaan sopivaksi, mutta kesä on 

ollut suotuisa heinän kasvulle, erityisesti hakkuuaukeilla. 

HUOMIOITA: 

- Lauantaina on H 18+H20-sarjalla salmiakkihajonta, muista oikea kartta eli parittomat numerot H20-1 ja 

parilliset numerot H20-2 

 

- Koronatilanteesta johtuen maastossa ei ole järjestäjien juomapistettä, joten jokainen huolehtii omat 

juomansa. Muistakaa, ettei maastoon saa heittää geelipusseja ym.! 

 

- Molempina päivinä lähtöviitoituksen alussa kuljetaan noin 400 metrin matka metsässä jyrkkää mäkeä ylös, 

joten varaa aikaa sopivasti. Loppuosa on metsäautotietä. Lähtöön voi jättää juomapullon roskapussiin, 

mikäli haluaa tuoda mukanaan verryttelyssä. 

 

- Maastossa on yhden vanhan aukon laidassa pätkiä keltaista nauhaa, josta ei tarvitse välittää, mikäli 

sellainen osuu kohdalle. Kyse ei ole kielletystä alueesta.  

Maastossa on lisäksi kaksi karttaan merkittyä kiellettyä aluetta (aukkotaimikot). Toisen aukon läpi on 

merkitty karttaan sekä maastoon väylä, jota pitkin saa kulkea. Katso kohta mallikartasta, sillä 

kilpailukartassa ratapainatus saattaa sekoittua väylään. 

 

- Kilpailukeskuksen läheisyydessä on maastossa ampumaradan varoituskylttejä, mutta ne eivät aiheuta 

toimenpiteitä, eli ampumarata on tällä kertaa osa kilpailumaastoa. 

Onnea ja taitoa viikonlopun kisoihin! 

 

Terveisin, 

Timo Saarinen ja Aaro Aho 

näyttösarjojen ratamestarit  


