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1. Olé kartalla! koulusuunnistuksen kehittämisprojekti
Suomen Suunnistusliiton koulusuunnistuksen kehittämisprojektin tavoitteena on kehittää suunnistuksen
opetusta opettajankoulutuslaitoksissa ja koko peruskoulussa sekä markkinoida positiivista lajikuvaa. Olé
kartalla! -projektin päämääränä on saada jokaiselle koululle käyttöön hyvä kartta koulualueelta, kehittää
opettajien edellytystä tarjota oppilaille hyvää suunnistusopetusta sekä välittää tietoa
koulusuunnistukseen sopivista suunnistusharjoituksista. Näiden tavoitteiden tuloksena lapset ja nuoret
saavat suunnistustunneilla onnistumisen kokemuksia, iloisia elämyksiä ja monipuolisen kuvan
suunnistuksesta harrastuksena.

Kehitystavoitteet
 Positiivinen lajikuva
 Osaava opetus
o Kartanlukutaito kansalaistaitona
o Suunnistustaidon ohjaus
o Palaute ja analysointi
 Kartta joka kouluun
 Monipuolinen suunnistusjakso
o Toiminnantäyteiset suunnistustunnit
o Eri ominaisuuksien esilletuonti: Liikettä/ tarkkuutta/ongelmanratkaisua…
o Eri suunnistuslajien kokeileminen
o Yhteistoiminnalliset, yksilölliset toimintatavat
o Seikkailullisuus ja leikki motivoivat
o Erilaisten oppilaiden erilaiset tarpeet huomioiden
 Koulupiha karttaopetuksen lähtöpaikkana
o Riittävän helposta ja turvallisesta ympäristöstä alkaen
o Metsään ja 1: 10 000 kartalle vasta taidon kartuttua

3

Seuraopas

Suomen Suunnistusliitto

Projektin toiminnot
Olekartalla.fi opetussivusto
Sivusto on suunniteltu ensisijaisesti peruskoulun opettajille ja
opettajankoulutuslaitoksille,
jotka
löytävät
vinkkejä
opetuksen
suunnitteluun,
materiaalia
harjoituksiin
sekä
informaatiota
koulusuunnistuksen kehitystarpeista.

Opetus -DVD
Olé kartalla! opetus-DVD valmistuu elokuussa 2008. DVD tarjoaa opettajalle työkalun
aloittaa suunnistustunnit helposti ja innostavasti. Videolta löytyy perusoppia
karttamerkeistä, suunnistustaidosta, terveellisestä ruokavaliosta ja suomalaisesta
metsästä. DVD:llä on myös demonstraatioita monipuolisista koulusuunnistusharjoituksista
sekä ennakkoasenteita herättelevä Kummeliosio. Kummelisketsit hauskuuttavat, mutta
orientoivat myös pohtimaan suunnistusjakson alussa hyvän suunnistusopetuksen
toteutusmalleja.

Koulusuunnistuksen tarvikesalkku
Salkku sisältää kaiken koulun suunnistusopetuksessa tarvittavan: 10 kpl kompasseja, 10
kpl isoja rastilippuja, 10 kpl pieniä rastilippuja, opetus-DVD:n ja opettajan oppaan.
Tarvikesalkku on ennakkomyynnissä helmikuun loppuun asti erikoishintaan 295 €
(normaali hinta 395 €) ja sitä myy Karttakeskus. Hinta sisältää arvonlisäveron ja
toimituskulut koululle. Salkun toimitus kouluille alkaa elokuussa 2008. Salkkua voi
tilata Karttakeskuksen verkkokaupasta www.karttakeskus.fi

Opettajienkoulutus
Luokan- ja liikunnanopettajille sekä opettajaopiskelijoille järjestetään
suunnistustaidon ja – opetuksen koulutusta.

Koulun ja seuran välisen yhteistyön lisääminen: Olé hyvä opettaja! toimintamallit
Suunnistusseuran ja koulun väliseen yhteistyöhön tarjotaan virikkeitä ja
ideoita seuraoppaan, Olekartalla.fi sivuston ja Olé kartalla! – koulutuksen
myötä.

Rastiseikkailu -koulusuunnistuspäivä
Rastiseikkailu on alakoululaisille suunnattu koulusuunnistuspäivä, joka
polkaistaan käyntiin keväällä 2009. Tapahtuman järjestää paikallinen
suunnistusseura yhteistyössä Suunnistusliiton ja Koululiikuntaliiton
kanssa. Syksyllä 2007 ja keväällä 2008 järjestetään rastiseikkailun
pilottitapahtumia.
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2. Suunnistusopetus kouluissa
Koulujen
liikunnanopetuksen
päämääränä
on
vaikuttaa
myönteisesti
oppilaan
fyysiseen,
psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja
hyvinvointiin sekä ohjata oppilasta ymmärtämään
liikunnan
terveydellinen
merkitys.
Koulun
liikunnanopetuksen
tavoitteena
on
kasvattaa
liikuntaan sekä liikunnan avulla.
Suunnistus
on
yksi
Suomen
peruskoulujen
opetussuunnitelmaan
kuuluvista
liikuntalajeista.
Kartanlukua ja suunnistustaitoa opetellaan kouluissa
kansalaistaitona ja luontoliikuntana. Kartanlukutaidon
tärkeyttä erilaisissa arkipäiväntilanteissa onkin hyvä
korostaa ja käyttää motivointikeinona suunnistusjakson alussa.
Koulusuunnistus on hyvä olla toteutustavoiltaan erilaista kuin kilpasuunnistus, sillä oppilaiden motivaatio,
taitotaso ja liikuntaedellytykset vaihteleva. Koululiikunnassa pitää huomioida kaikki oppilaat ja pyrkiä
löytämään opetustapoja, joilla innostetaan erilaisia ja eritaitoisia oppilaita liikkumaan ja kehittämään
omia taitojaan vertaamatta ja kilpailematta liikaa muita vastaan.

Koulusuunnistuksen tavoitteet
Kansalaistaito näkökulma
Suunnistustaidon perusta on karttakuvan
hahmottaminen eli kartanlukutaito. Oman olin paikan
määrittäminen kartalta ja eteneminen kartan avulla
suunniteltua reittiä haluttuun paikkaan on tärkeä taito
maastossa liikuttaessa sekä erilaisissa arkipäivän
tilanteissa.
Suunnistus luontoliikuntana
Valtakunnallisessa
opetussuunnitelmassa
suunnistuksella on varsinaisia lajitavoitteita vasta
neljänneltä luokalta lähtien, siihen asti oppilaille
tuodaan luontoa tutuksi ja opetetaan luonnonarvojen
kunnioittamista. Suunnistusopetus liittyy täten läheisesti muiden oppiaineiden opetukseen kuten
biologiaan ja maantietoon. Nykyaikana haasteeksi nousevat oppilaiden erilaiset lähtökohdat,
perusliikuntataidot ja kunto luonnossa liikkumiseen.
Harrastuksen herättäminen
Koululiikunnassa kokeillaan erilaisia lajeja ja toivotaan, että jokainen lapsi löytää itselleen jonkin mieleisen
liikuntaharrastuksen. Suunnistusseurojen ja Suunnistusliiton kannalta on tärkeää, että koululaiset saavat
hyvää, oman taitotason mukaista suunnistusopetusta kouluissa. Positiivisen lajikuvan saamisen
edellytyksenä on, että kouluilla on käytössä hyvät kartat ja mielekkäät opetusmenetelmät.
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Koulusuunnistuksen oppimistavoitteet 1-4 luokilla
Suunnistus on opetussuunnitelmassa osana luontoliikunnan kokonaisuutta. Tavoitteena on motoristen
perustaitojen, liikuntatapojen ja työskentelytapojen (ryhmä) oppiminen ilman keskinäisen kilpailun
korostumista. Neljänteen luokkaan mennessä kaikkien oppilaiden kuuluu osata liikkua luonnossa
opetuskarttaa hyväksi käyttäen. Opetuksen tulisi olla leikinomaista edeten motorisista perustaidoista
kohti lajitaitoja.
Koulusuunnistuksen oppimistavoitteet 5-9 luokilla
Suunnistus ja retkeily on jo omana lajina
opetussuunnitelmassa.
Tavoitteena
suunnistusopetuksessa on, että oppilas osaa
suunnistaa karttaa ja kompassia apuna käyttäen sekä
tietää jokamiehen oikeuksista ja velvollisuuksista.
Opetuksessa on otettava huomioon kehitysvaiheen
tarpeet ja yksilöllisyys. Yleisiä liikuntaopetuksen
tavoitteita on lajitaitojen oppiminen, turvallinen ja
asianmukainen toiminta
liikuntatilanteissa ja
tutustuminen liikunnan harrastusympäristöihin.
Erilaisia oppilaita – erilaisia kiinnostuksen lähteitä
Suunnistus on laji, joka vaatii monipuolisia taitoja ja
siksi se luokin poikkeuksellisen monipuolisia
mahdollisuuksia toteuttaa opetusta ja soveltaa
erilaisille oppilaille. Toista oppilaista voidaan
motivoida opetuksessa arkihyödyn näkökulmalla,
toista yhteistoiminnallisella luontoliikunnalla ja
kolmatta
vauhdikkailla
ja
vaativilla
suunnistustehtävillä. Suunnistaessa ei tarvita kuuloa
eikä kielenkäyttöä, se sopii erinomaisesti terveytensä
kannalta riittämättömästi liikkuvien kuntoutukseen,
on tasavertainen liikuntamuoto eri sukupuolien välillä
ja voidaan soveltaa myös liikuntarajoitteisille
sopivaksi. Suunnistus vaatii hyvin monipuolisia
kognitiivisia, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja ja liikkuminen maastossa kartan avulla kehittää
myös itseluottamusta ja yhteistoiminnallisesti toteutettuna sosiaalisia taitoja. Koululiikunnassa
suunnistusopetuksen voidaankin integroida eri oppiaineita ja sisällyttää opetukseen moninaisia piiloopetustavoitteita.

Ongelmat koulujen suunnistusopetuksessa
Koulujen suunnistusopetuksessa on joitakin kautta maan yleisiä ongelmia, joista yleisimmät ovat
 Kartan puuttuminen / ajantasaisuus
 Liian haastava kartta ja harjoitukset
 Opetuksen aloittaminen metsäympäristöstä (liian vaikeaa)
 Yksipuoliset, kilpasuunnistuksenomaiset harjoitukset
 Puutteellinen opetuksen taso ja oppilaan ohjaus
 Sääolosuhteiden kannalta epämukava vuodenaika liikkua luonnossa (loppusyksy)
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3. Koulusuunnistuksen taitotasot
Koulujen suunnistusopetuksen tulisi keskittyä kartanluvun ja suunnistuksen perustaitojen kehittämiseen
monipuolisten harjoitusten kautta. Ei ole tarpeellista rajata tarkasti tietylle luokka-asteelle tai ikäryhmille
sopivia harjoitteita tai lajitavoitteita. Tärkeintä on
a) selvittää oppilaiden taitotaso
b) suunnitella sen mukaan sopivan tasoinen suunnistusopetus
On paljon harjoitusmuotoja ja tapoja toteuttaa opetus niin, että eritasoiset oppilaat saavat sopivia
haasteita.
Alkuun opetusympäristön (maasto), opetusmateriaalin (kartta) ja opetusmenetelmien (harjoitukset) on
oltava riittävän yksinkertaiset. Liian helppoa ei voi aluksi ollakaan.
Suunnistusopetuksen perussisällöt (karttakuvan hahmottaminen, suunnistusajattelun kehittäminen,
toiminnot rastilla, rastivälillä ja rastinotossa jne.) voivat pysyvät lähes vakioina koko ajan, mutta taitojen
kehittyessä maastoalue, kartta ja harjoitukset etenevät pikkuhiljaa haastavampaan suuntaan.

Taitotasolla 1 liikutaan koulupihassa, jossa on paljon selkeitä suuria karttakuvanhahmottamista
helpottavia kohteita. Kartan mittakaava on suuri.
Taitotasolla 2 pysyttäydytään vielä turvallisesti lähialueella, missä on hyvä näkyväisyys, selkeitä kulku-uria
ja kartanlukua helpottavia rakennettuja kohteita. Sprinttikartat sopivat hyvin koulusuunnistukseen.
Taitotaso 3 edellyttää jo hyvää kartanlukutaitoa. Silloin on mahdollista siirtyä jo metsämaaston puolelle
suunnistuskartan mittakaavalle ja opetella kompassin käyttöä.
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Taitotaso 1
MAASTO
Opetusalueena on luokka, liikuntasali ja koulupiha. Maastoalue sisältää runsaasti selkeitä kohteita kuten
rakennuksia, teitä, polkuja. Maasto on avointa, näkyväisyys on hyvä ja maa jalkojen alla tasaista ja
helppokulkuista.
HARJOITUS
Varsinaisia reitinvalintoja ei radalle laadita. Rastit voivat olla näköpiirissä tutulla alueella. Harjoitukset ovat
hyvin lyhyitä ja suunniteltu niin, että opettaja voi helposti ohjata oppilaita. Harjoituksen pituus on
yhteensä 0,5-1,5km.
RASTIEN SIJAINTI
Rastit sijoitetaan selkeisiin kohteisiin; rakennusten kulmille, pensaiden ja hiekkakenttien kulmiin,
yksittäisiin näkyviin puihin, kiipeilytelineisiin, aitoihin tai tolppiin.
LÄHTÖTASO
Opettaja on käynyt oppilaiden kanssa läpi mikä on kartta, miten karttakuva syntyy sekä mitä kartan värit
ja karttamerkit symboloivat. Näitä taitoja opetellaan vielä näillä taitotason 1 harjoituksilla – tekemällä
oppimista.
VÄLTETÄÄN
Korkeuseroja, korkeuskäyriä, rinteitä, kivikoita, risukoita, märkiä alueita ja tyhjiä kompassin käyttöä
vaativia alueita.
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Taitotaso 2
MAASTO
Helppo ja turvallinen alue, missä on paljon polkuja ja teitä, avointen alueiden reunoja, metsän
kasvillisuusrajoja, linjoja, hyväkulkuisia ojien reunoja yms.
HARJOITUS
Varsinaisia reitinvalintoja ei radalle laadita, vaan rastiväleillä on kulku-urista muodostuvia valintatilanteita:
"käännynkö polunhaarasta oikealle vai vasemmalle?"
RASTIEN SIJAINTI
Rastit sijoitetaan kulku-urilla oleviin kohteisiin; uran haaroihin, risteyksiin yms.
LÄHTÖTASO
Oppilas löytää itsensä kartalta, osaa suunnata kartan ja tuntee tavallisimmat karttamerkkit.
VÄLTETÄÄN
Korkeuseroja, korkeuskäyriä, rinteitä, kivikoita, risukoita, märkiä alueita ja tyhjiä kompassin käyttöä
vaativia alueita.
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Taitotaso 3
MAASTO
Siirrytään metsämaastoon ja suunnistuskartan mittakaavalle (1:10 000). Maastossa pitää olla edelleen
riittävästi turvallisuuden tunnetta lisääviä teitä ja polkuja. Rakennuksia ja avoimia alueita voi olla jo
vähemmän. Aivan taitavimmat osaavat suunnistaa rastille maaston muotoja (korkeuskäyriä) lukemalla.
HARJOITUS
Radan runkona on tason 2 tapaan johdatteleva reitti. Rastiväleille suunnitellaan selväpiirteisiä
reitinvalintoja. Reitinvalintoja voi toteuttaa kulku-uriin tukeutuen tai maaston selkeiden tukielementtien
avulla. Etevämmälle voi antaa mahdollisuuden käyttää reitinvalinnassa suunnassa kulun taitoa.
RASTIEN SIJAINTI
Vaihtelevat rastipisteet valitaan johdattelevalta reitiltä tai sen lähistöltä niin, että rastia voi lähestyä
selkeän maastokohteen kautta ("kirkontorni"). Rastien taustalla on pysäyttäviä maastokohteita.
Suunnistus perustuu ennen muuta kartanlukuun ja pintakuvioiden havainnointiin, mutta rastina voi
käyttää myös selväpiirteisiä maaston korkeusmuotoja (kukkula polun tuntumassa yms.).
LÄHTÖTASO
Oppilas osaa pitää karttaa kulkusuunnan mukaisesti ja suunnistaa pihapiirissä ja lähialueella sujuvasti.
Oppilaalla on turvallinen olo maastossa liikuttaessa ja hän hahmottaa alueen rajat. Osaa tehdä
reitinvalinnan oman taitotason mukaan.

10

Seuraopas

Suomen Suunnistusliitto

4. Koulun ja seuran välinen yhteistyö
Yleinen syy koulusuunnistuksen heikkoon toteutukseen on opettajien osaamattomuus suunnistaa,
tietämättömyys mukavista suunnistusharjoitteista ja itse kartan laatu. Olé kartalla! –projekti pyrkii
vastaamaan näihin puutteisiin valmistamalla koulujen käyttöön opetus-DVD:n, opettajan oppaan ja
Olekartalla.fi sivuston. Lisäksi järjestämme valtakunnallisten ja alueellisten tapahtumien yhteydessä
opettajan koulutusta.
Vaikka opetusmateriaalit olisivat kunnossa ja suunnistuksesta nähdään koulussa innostavia
kuvamateriaalia, käytännössä suunnistusopetuksen taso parantuu vain, jos oppilaiden käytössä hyvä
kartta. Mielekkäiden kokemusten takana on hyvä, paikkansapitävä ja ymmärrettävä kartta. Karttaa ei voi
muiden koululiikuntavälineiden tavoin ostaa kaupasta, vaan sen valmistukseen tarvitaan suunnistuskartan
valmistuksen asiantuntija, eli kartoittaja. Koulujen pihakarttojen valmistukseen riittävät taidot on usein
myös suunnistuksen aktiivisella harrastajalla.
Jotta joka koulu saisi käyttöön hyvän kartan, tarvitaan suunnistusseuroilta paikallista yhteistyötä koulujen
kanssa. Moni suunnistusseura on toteuttanut yhteistyötä koulujen kanssa usean vuoden ajan monin eri
tavoin, mikä on hienoa. Suunnistusliiton Olé kartalla! –projektin tarkoituksena on antaa ideoita kehittää
kouluyhteistyötä laajemmaksi, saada uusia virikkeitä yhteistyön toteutukseen ja innostaa useampia
seuroja lähtemään toteuttamaan koulusuunnistuksen kehittämistyötä kotipaikkakunnallaan.
Toimiva yhteistyö suunnistuksen harrastajien ja koulujen välillä luo paremmat mahdollisuudet
suunnistustuntien onnistuneeseen toteutukseen ja jättää opettajalle aikaa itse opetukseen, taitojen
kehittämiseen ja liikuntaan. Kun oppilailla on suunnistustunneilla hauskaa ja he saavat tietoa paikallisen
suunnistusseuran aktiivisesta nuorisotoiminnasta, on selvää, että myös suunnistusta harrastavien lasten
määrä paikkakunnalla kasvaa.
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Olé hyvä opettaja! -toimintamalli
Olé kartalla! –projekti on nimennyt opettajille mieleisimmät ja koulujen eniten tarvitsemat
yhteistyömuodot ”työnimen” Olé hyvä opettaja! alle.

Olé hyvä opettaja! - malli antaa kuvan niistä yhteistyömuodoista, mitä Olé kartalla! koulusuunnistuksen
kehittämisprojekti kannustaa suunnistusseurojen kouluille tarjoavan:
uusia koulukarttoja, kiintorasteja koulujen lähimetsiin ja harjoitusmalleja oman koulun kartalle.

Nuoret toteuttamaan kouluprojektia?
Olé kartalla! –projektia seura voi lähteä toteuttamaan nuorten harrasteprojektina. Jos seurasta löytyy
henkilö, joka kokee koulusuunnistuksen kehittämisen tärkeydestä piston sydämessään ja omaa
innokkuutta ja halua lähteä parantamaan koulujen suunnistustuntien laatua, voi hän alkaa kutsua itseään
Olé manageriksi. Hän selvittää koulujen tämänhetkisen karttatilanteen ja suunnistusharjoitusten sisällön
ja linjaa tarvittavat kehittämistoimenpiteet.
Olé manageriksi tarvitaan siis toimintaan koordinoiva aikuinen, mutta käytännön suunnittelutyö ja
toteutus sopivat hyvin harrastetoiminnaksi seuran alle 20-vuotiaille nuorille. Pihakarttojen valmistus,
harjoitusmallien suunnittelu ja kiintorastistojen valmistus sopivat hyvin nuorisolle, joka samalla tuottaa
seurassa myös ei-kilpailullisesti orientoituneelle nuorisolle yhteistä toimintaa, joka on hyödyllistä heille
itselleen oman tulevaisuuden kannalta sekä seuralle.
Koulusuunnistuksen käytännön
kehitystoimenpiteisiin ryhtyviä nuoria kutsutaan Olé trainereiksi. Nuorilla on mahdollisuus saada
kartanvalmistuksesta erikoisstipendi (lue lisää kartta joka kouluun projekti kohdasta).

Kartta on hyvän opetuksen ehto
On tärkeää priorisoida kehitystoimien tarpeet. Lähdetään toimimaan ensiksi eniten parannusta vaativien
kohteiden kanssa. Koska kaiken hyvän suunnistusopetuksen lähtökohta on hyvä kartta, olkoon kartan
valmistus tai ajantasaistus tärkein toimenpide, minkä pohjalta lähdetään mallintamaan kartalle sopivia
hyviä harjoituksia ja viemään mahdollisia kiintorasteja maastoon.
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Kartta joka kouluun
Mielekkäiden suunnistuskokemusten perustana ovat hyvä kartta ja oikean tasoiset suunnistustehtävät,
minkä vuoksi Kartta joka kouluun – projekti on keskeisin kokonaisuus koulusuunnistusprojektin
toimenpiteissä.
Kouluilla tulee olla käytössään helppolukuinen kartta
koulupihalta ja/tai lähialueelta, sillä kartanlukutaidon ja
suunnistustaidon alkeiden opettelu on parasta aloittaa
tutulta ja turvalliselta alueelta. Selkeät kohteet
helpottavat karttakuvan hahmottamista ja pinta-alaltaan
pieneltä alueelta tehty tarkka, yksityiskohtainen, mutta
samalla helppolukuinen kartta luo mahdollisuuksia
monipuolisten harjoitteiden järjestämiseen.
Koululaisten kartanlukutaidot vaihtelevat huomattavasti.
Koululaisille
sopivan
tasoinen
ja
motivoiva
suunnistustehtävä poikkeaa usein kilpasuunnistuksen
luonteisesta
radasta.
Lähialueella
toteutettava
monipuolinen, sähäkkä toiminta ja uudet lajimuodot ovat
nykynuorisolle
mieluista.
Monikäyttöiset
sprinttisuunnistuskartat tarjoavat uusia mahdollisuuksia
koulusuunnistuksen toteuttamiseen ja lasten, nuorten ja
perheiden harrastusinnostuksen sytyttämiseen.
Mitä koulukarttaprojektissa seurojen tulisi kartoittaa?
Projektin tavoitteena on saada jokaisen peruskoulun, lukion ja opettajankoulutuslaitoksen käyttöön
suunnistuskartta. Seurojen pitää luetteloida toimialueensa koulut ja selvittää niiden karttatilanne, ellei se
jo ole tiedossa. Kokonaan vailla karttaa oleville kouluille tulee saada mahdollisimman pian kartta. Toisessa
vaiheessa on varmistettava aiemmin tehtyjen koulukarttojen ajantasaisuus ja/tai jäljellä oleva karttojen
määrä. Kolmas tavoite on parantaa suunnistusopetuksen edellytyksiä kouluissa esim. laajentamalla
aiemmin kartoitettuja alueita, laatimalla sprinttisuunnistuskartta koulun lähialueesta ja taajamasta sekä
laatimalla suurimittakaavainen pihakartta koulun alueesta.
Koulualueet ja lähialueet
Koulun tulee lähtökohtaisesti näkyä kartalla. Varsinaisista koulujen pihoista ja kenttäalueista sekä
koulujen lähipuistoista, lähimetsiköistä ja muista lähialueista on opetuskäyttöä ajatellen suositeltavaa
laatia kartta sprinttisuunnistuskarttana noudattaen sprinttisuunnistuskartan kuvausohjeita. (Lisätietoja
www.ssl.fi -> Kartta -> Sprinttisuunnistuskartta). Sprinttisuunnistuskartat mittakaavassa 1:5000 tai 1:4000
ovat suunnistuskarttaa huomattavasti havainnollisempia taajamamaastoja kuvattaessa.
Lähimetsät
Jos koulun lähellä on suunnistusalueeksi tarjolla vain pelkkää metsämaastoa, on kartan laatiminen
normaalina suunnistuskarttana (1:10 000 tai toissijaisesti 1:5000) perustellumpaa.
Jos koulujen pihoista halutaan tehdä pihakarttoja eli suurempia karttoja kuin 1:4000, on perusteltua
tehdä nuo suurimittakaavaisetkin kartat sprinttisuunnistuskartan merkistöllä, vaikka noihin
mittakaavoihin tehtynä ei virallista sprinttisuunnistuskarttaa synnykään. Näin ei synny uutta opeteltavaa
karttatyyppiä "pihakartta" lainkaan vaan sprinttikartan suurennos. Pihakartta on joka tapauksessa
epävirallinen suunnistuksessa käytettävän kartan muoto. Pihakartoille ei makseta liiton karttarahaa.
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Seurojen tulee neuvotella koulukarttojen rahoituksesta kuntien kanssa
Kunnat kustantavat useimpien liikuntapaikkojen rakentamisen ja kunnossapidon. On huomattava, että
suunnistuskartta on suunnistuksen liikuntapaikka. Monet kunnat tukevat karttojen valmistamista, mutta
valitettavasti eivät suinkaan kaikki. Suunnistusseurojen tulee valvoa etujaan ja pyrkiä siihen, että
suunnistuskartat rinnastetaan kuntien budjeteissa samanlaiseksi kunnallisiksi liikunta- ja urheilupaikoiksi
kuin muutkin liikuntapaikat.
Koulukarttaprojekti on erinomainen mahdollisuus käynnistää seuran ja kunnan välillä asialliset
neuvottelut karttojen rahoituksesta. Lähtökohtana tulee olla se, että kunta maksaa koulukartat
kokonaisuudessaan. Mikäli kunta ei tähän perustellusta syystä kuitenkaan lähde, seura voi kertoa, että osa
kustannuksista voidaan kattaa liiton jakamalla karttarahalla.
Yksi mahdollisuus on kolmikantasopimus: seura vastaa kartan tekemisestä, liitto osallistuu kustannuksiin
karttarahalla ja kunta antaa pohjakartat ilmaiseksi käyttöön ja maksaa vähintään kartan
tulostuskustannukset.
Seura voi kunnan kanssa käytävissä keskusteluissa käyttää mm. seuraavia perusteluja rahoituksen
saamiseksi:
-

koulun pihasta tai lähialueesta tehty kartta on koulun opetusväline. Kunta kustantaa muutkin
opetusvälineet. Karttaa voidaan varsinaisen suunnistusopetuksen lisäksi käyttää myös esim.
maantiedon tunneilla havainnollistamaan kartan määritelmää (maaston kuva, mittakaava,
symboliikka) ja matematiikan tunneilla (suhdeluvut, mittaukset, etäisyydet).

-

suunnistuskartta on kunnallinen liikuntapaikka. Käytön määrään nähden sen
"rakentamiskustannukset" ja "kunnossapito" ovat varsin alhaisia, mutta kustannuksia kuitenkin
muodostuu. Liitteenä on tiivis esittely kartan valmistamisen eri kustannuksista

-

suunnistuskartta on siitä erikoinen liikunta- ja urheilupaikka, että sellaisen osaa valmistaa vain
suunnistusta harrastava henkilö. Seuroissa on jäseniä, jotka osaavat tehdä karttoja, mutta
kartoitus vie paljon aikaa ja tämä aika on pois muulta seuratyöltä kuten mm. tärkeältä
nuorisotyöltä. Kuntien tulisi huomata urheiluseurojen tukea jaettaessa, että suunnistusseurat
valmistavat omat suorituspaikkansa toisin kuin muut seurat

-

suunnistuskartta on varsin monipuolinen liikuntapaikka. Sitä voivat toiminnassaan hyödyntää
kunnan alueella toimivat yhdistykset ja kuntalaiset, kuten partiolaiset, reserviläiset, sienestäjät,
marjastajat, vapaaehtoinen pelastuspalvelu jne.

Mikäli kunta rahoittaa kartan vain osittain tai neuvotteluista huolimatta ei ollenkaan, on seuralla
mahdollisuus saada karttarahaa liitolta.
Karttarahan saamisen edellytyksenä koulukartan valmistuskustannuksiin on se, että seura todistaa
neuvotelleensa kartan rahoituksesta kunnan kanssa. Karttarahakäsittelyyn toimitettavassa aineistossa
tulee olla dokumentti, joka selvittää kunnan päätöksen kartan rahoitusasiassa. Tällaisia dokumentteja
voivat olla mm. asiasta vastaavan lautakunnan tai viranhaltijan päätös tai ilmoitus asiasta.
Koulukarttojen valmistaminen saa korotettua tukea vuosina 2008–2010
SSL on vuosittain jakanut seuroille karttarahaa niin, että arvokilpailukarttojen valmistamisen
kustannuksiin on saanut enemmän korvausta kuin muiden karttojen kustannuksiin.
Nyt
koulukarttaprojektin myötä vuosina 2008-2010 maksetaan korotettua karttarahaa niiden karttojen
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valmistamiseen joiden alueella tai alle kilometrin päässä on koulu. Koulun tulee lähtökohtaisesti näkyä
kartalla.
Korotus on seuraava:
vuonna 2008 1,5 x "muun kartan" tuki
vuonna 2009 1,33 x "muun kartan" tuki
vuonna 2010 1,2 x "muun kartan" tuki
Tämän tarkoituksena on saada seurat heti aktiivisesti tarttumaan toimeen ja valmistamaan kartan
jokaisen tai mahdollisimman monen toimialueensa koulun käyttöön. Korotuksen myötä jaettava summa
muille kartoille on pienempi, mutta mainitut kolme vuotta olisi liiton toimesta painotettu koulukarttojen
tärkeyttä seurojen karttatoiminnassa.
Tarkkoja summia vuosittaisista karttarahoista ei voida antaa, koska jaettava summa, karttojen määrä ja
kartoitustapa vaihtelevat vuosittain. Joka tapauksessa koulukartoille maksetaan enemmän karttarahaa
kuin muille kartoille.
2
Vuonna 2007 muu kuin arvokilpailukartta sai karttarahaa 190 €/km ensikartoitusalasta,
2
2
uusintakartoituksesta 120 €/km ja ajantasaistuksesta 60 €/km . Vuonna 2006 vastaavat summat olivat
2
215, 135 ja 65 €/km . Tuolta pohjalta voidaan arvioida, että koulukartta saa karttarahaa vuonna 2008 noin
2
2
2
300 €/km ensikartoitusalasta, noin 200 €/km uusintakartoituksesta ja noin 100 €/km
ajantasaistuksesta. Tämä arviolaskelma on kuitenkin epävirallinen, mutta suuntaa antava.
Sprinttisuunnistuskarttojen korotettu tuki
Sprinttisuunnistuskartoille maksetaan ainakin vuonna 2008 kolminkertaista tukea ns. muuhun karttaan
verrattuna, koska sprinttisuunnistuskartan laatimiseen käytettävä työmäärä on moninkertainen
"tavalliseen" suunnistuskarttaan verrattuna.
Sprinttisuunnistuskarttoina valmistettaville kartoille maksetaan karttarahaa sprinttisuunnistuskartan
tukena eikä niille makseta koulukarttaprojektin edellä mainittua korotettua tukea. Karttarahan taso
2
vuonna 2008 tulee olemaan sprinttisuunnistuskartoille noin 650-800 €/km ensikartoitusten osalta, noin
2
2
300-400 €/km uusintakartoituksesta ja noin 150-200 €/km ajantasaistuksesta. Tämäkin arviolaskelma on
kuitenkin epävirallinen, mutta suuntaa antava.
Lisäksi maksetaan nuoren kartoittajan tukea
Em.
karttarahan
(korotettu
koulukarttatuki
tai
sprinttisuunnistuskarttatuki)
lisäksi
koulusuunnistusprojektissa maksetaan ylimääräistä tukea 150 euroa/kartta, jos kartan
maastokartoituksen ja piirtämisen tekee seuran oma nuori alle 20-vuotias suunnistaja. Kartan laadun
varmistamiseksi nuorella tulee olla seuran puolesta ohjaaja ja valvoja. Mikäli kartantekoon osallistuu
useampi kuin yksi nuori, seura voi jakaa 150 euron karttakohtaisen tuen tekijöille tasan tai muulla
haluamallaan tavalla.
Tavoitteena tällä ylimääräisellä tuella on herättää seurat etsimään nuoria ja uusia kartantekijöitä. Toisena
tavoitteena on innostaa nuoria kartoittajiksi tarjoamalla palkkio aherruksesta. Suomalaiset
suunnistusseurat tulevat jatkossa tarvitsemaan uusia kartantekijöitä, jotta karttojen tuotanto pystytään
pitämään nykyisellä tasolla määrän ja laadun osalta. Nykyisten aktiivikartoittajien keski-ikä alkaa olla jo
melkoisen korkea.
Lisätieoa
Kartta joka kouluun projektista, karttarahan jakoperusteita ja kartan valmistuksen kustannuksista löytyy
Suunnistusliiton nettisivuilta www.ssl.fi  Kartta
(Suora linkki: http://www.ssl.fi/SSL/sslweb.nsf/sp?open&cid=content1FE686)
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Harjoitusmalleja oman koulun kartalle

Malliharjoituksia voi valmistaa opettajalle apulaiseksi suunnistustuntien järjestämiseen. Oman koulun
kartalle valmiiksi suunnitellut harjoitukset helpottavat ennakkovalmisteluita ja ohjaavat hyvään
suunnistusopetukseen. Seurat suunnittelevat koulun omalle kartalle erilaisia ja eritasoisia
suunnistusharjoituksia, joita opettajat voivat käyttää hyödyksi sellaisenaan tai soveltaa omaan
tarkoitukseensa. Kerran laaditut malliharjoitukset ohjaavat opettajia suunnittelemaan jatkossa itse oikean
tasoisia ja monipuolisia lajiharjoitteita.
Tavoitteena on ohjata opettajia:
 Suunnittelemaan suunnistusopetus oppilaan taitotason mukaan
Taitotasolta 1 taitotasolle 2 ja vasta sitten taitotasolle 3.
 Käytössä olevien karttojen ja maaston systemaattiseen käyttöön
Aloitetaan helposta kartasta ja alueesta, edetään taidon parantuessa lähialueelle ja vasta lopuksi
metsään.
 Vaihtelevien harjoitteiden käyttöön
Monipuolisia, yhteistoiminnallisia, erilaisia oppilaita motivoivia opetusmenetelmiä ja harjoituksia.
Katso vinkkejä Olekartalla.fi sivujen Harjoituspankista.
 Pihasuunnistusmahdollisuuksien oivaltamiseen
Mallinnetaan kuinka koulupihassa ja lähialueella voidaan keksiä hauskoja ja motivoivia
harjoitteita kaiken ikäisille. Yritetään päästä pois toteutusmalleista, joissa harjoitukset ovat
yksitoikkoisia, liian vaativia ja aina metsämaastossa.
Esimerkkejä malliharjoituksiksi
Harjoitus A
Taso 1 Pihaviuhkat

Harjoitus B
Taso 2 Sprintti

Harjoitus C
Taso 3 Tarkkuussuunnistus

Kartat OK Raseborg
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Lisää esimerkkejä malliharjoituksiksi
Suunnistusliiton talven 2008 Aluekierroksen demoharjoitusten karttoja.
Harjoitusten selitteet
Mikr-O
Kartalle on piirretty ja maaston on merkitty normaalisti rasti. Maastossa kuitenkin rastin läheisyydessä on myös viereisissä
maastokohteissa rastilippuja. Suunnistajan pitää tietää, mikä rasti vastaa kartalle piirrettyä, eli pitää osata suunnistaa kartan avulla
rastille asti. Tämä on hyvä harjoite poistamaan koulusuunnistuksessa usein toteutetun oppilaiden harhailuvaeltamisen maastossa ja
vahingossa rastin löytymisen.
Stressisuunnistus
Suurella mittakaavalla esim.1:2000 minisuunnistusrata pienellä alueella. Nopeaa, vauhdikasta, paljon leimauksia ja
stressinsietokykyä vaativia tilanteita, kun muut mahdollisesti seuraavat suoritusta. Voidaan toteuttaa turnaustyyppisesti esim.
alkuerät, puolivälierät ja finaalit.
Tarkkuussuunnistus
Tarkkuussuunnistuksessa kierretään lyhyt suunnistusrata, joka kulkee hyväpohjaisia polkuja pitkin, jotta myös liikuntarajoitteiset
voisivat tasapuolisesti osallistua. Erona normaalin suunnistukseen on se, että saavuttaessa rastiympyrän lähelle polulla on
tähystystolppa, josta aukeaa näkymä rastipisteeseen. Maastossa näkyy rastipisteen lähettyvillä useita rastilippuja. Oppilaan
tehtävänä on ratkaista mikä rastilipuista on oikeassa paikassa, eli karttaan piirretyn rastiympyrän kohdalla. Hän voi päätellä
ratkaisunsa havainnoimalla ja vertaamalla karttaa ja maastoa sekä käyttämällä mahdollisesti myös kompassia. Rastiliput sijaitsevat
maastossa vapaassa muodostelmassa ja oppilas tulkitsee niitä poikittain vasemmalta oikealle A, B, C ja D. Rastilippujen määrä voi
vaihdella sen mukaan kuinka haastavaksi tehtävä halutaan.

Helsinki
Muistisuunnistus partiosuunnistuksena: 3 hengen joukkueet, jotka jakoivat rastit parhaaksi katsomallaan
tavalla. Kaiksi joukkuetta kilpailivat toisiaan vastaan, kumpi on nopeampi.

Mikr-O

Kartat Helsingin Suunnistajat
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Oulu
Tarkkuussuunnistus

Kartta SK Pohjantähti

Jalasjärvi
3 erilaista lyhyttä harjoitetta: Mikr-O, Muistisuunnistus ja tarkkuussuunnistus

Kartta Jalasjärven Jalas

18

Seuraopas

Suomen Suunnistusliitto

Kouvola
Sprintti

Kartta Kouvolan Rasti

Tampere
Stressisuunnistus

Kartta Tampereen Pyrintö

Muistisuunnistus (vain lähdössä kartta)

Kartta Tampereen Pyrintö
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Kiintorastit lähimetsään
Peruskoulujen lähimaastoihin kannattaa pystyttää koulujen suunnistuskauden ajaksi oppilaille suunnattu
kiintorastiverkosto. Kiintorastit helpottavat opettajien työtä suunnistusopetuksen järjestämisessä.
Sijoittelu
Kiintorastit sijoitellaan maastoon esimerkiksi harjoituspakettiin suunniteltujen ratojen rasteille, jotta niitä
voidaan käyttää monipuolisissa harjoitteissa hyödyksi. On hyvä ohjata kouluja hyödyntämään kiintorasteja
erilaisiin suunnistusharjoitteisiin.
Suunnistusseurojen tehtäväksi tulisi siis viedä rastit maastoon, käydä tarkistamassa niiden paikallaan
pysyvyys tasaisin väliajoin ja hakea rastit pois suunnistusjakson lopuksi. Kouluille ja
opettajankoulutuslaitoksille kannattaa tarjota kiintorastipalvelua tiettyjen viikkojen aikana alku syksystä
tai loppu keväästä, jotta koulun suunnistusjakso saataisiin ohjattua luonnon olosuhteiden kannalta
mielekkääseen ajankohtaan.
Tässä alla on esimerkki kiintorastien sijoittelusta. Tämä kiintorastiverkosto sopii taitotasolla 3
käytettäväksi, sillä ajatuksella, että piha- ja lähialueiden rastienviennin voi jättää myös opettajille, sillä se
ei ole liian haastavaa, käy nopeasti ja rastit kannattaa piha-alueille viedä vasta juuri ennen tuntia.

Kartta OK Raseborg

Mitä rasteille?
Ikuisuus kysymys on, miten kiintorastit pysyvät kaupunkialueella
maastossa. Tähän ei ole löytynyt kaiken valaisevaa vastausta, mutta
hyväksi malliksi on todettu puinen tolppa, jonka pää on maalattu
rastilipuksi tai jonka yläosaan on naulattu muovinen rastilippua
muistuttava kolmio. Myös kankaisia rastilippuja on käytetty ja tyydytty
viemään viikoittain muutamia uusia lippuja vietyjen tilalle. Kiintorastin
tulee jokatapauksessa näyttää oikealta rastilipulta.
Saarijärvellä on käytössä kuvan muoviset rastilipputaulut (20x20cm),
jotka ovat siistit ja säilyvät kiitettävästi, mutta näkyvät vain yhteen
suuntaan.
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5. Rastiseikkailu koulusuunnistuspäivä

Rastiseikkailu on 1-3 –luokkalaisten koulupäivän mittainen tapahtuma, joka polkaistaan käyntiin keväällä
2009. Rastiseikkailun pilottitapahtumia on järjestetty syksyllä 2007 ja keväällä 2008. Alustavan
suunnitelman mukaan keväällä 2009 Rastiseikkailuja järjestetään suunnistusseurojen, Suunnistusliiton,
Koululiikuntaliiton ja projektin yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyössä 30 paikkakunnalla.
Tapahtumapäivä sisältää kartanluku-, suunnistus- ja liikuntataitoihin liittyviä monipuolisia ja seikkailullisia
tehtäviä, joita kierretään toimintarastilta toiselle kullekin luokalle annetun aikataulun ja järjestyksen
mukaisesti (seikkailukartta). Oppilaille tarjotaan actionia, seikkailullisuutta ja onnistumisen elämyksiä
monipuolisten suunnistustehtävien parissa. Opettajat taas näkevät käytännössä minkälaisia
suunnistusharjoituksia voidaan suunnistustunneilla toteuttaa.
Rastiseikkailun järjestämisohjeet valmistuvat vuoden 2009 alussa.
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6. Opettajien koulutus
Olekartalla.fi sivuille valmistuu kesän 2008 aikana koulutusohjelmia, joita seurat voivat hyödyntää
järjestäessään opettajille suunnistusopetusta omalla paikkakunnallaan. Olé kartalla! –opettajien
koulutuspaketit sisältävät koulutussuunnitelman, power point opetusmateriaalin ja ideoita sopiviksi
viiteharjoituksiksi käytännön demo-osuuteen. Täydennyskoulutuspaketin tarkoituksena on madaltaa
seurojen kynnystä järjestää kotikunnissaan VESO -täydennyskoulutuksia.
Opettajien virkaehtosopimukseen on määritelty pakollisia VESO -koulutuksia, jotka ovat työaikana
tapahtuvaa täydennyskoulutustoimintaa. VESO -päiviä järjestetään kunnissa koulu, koulualue ja
kuntakohtaisesti. Olé kartalla! VESO:n voi järjestää erillisenä tapahtumana tai osana koulujen päivän
mittaista (6h) tai puolen päivän mittaisessa (3h) VESO -päivää. Erillisessä VESO -koulutuksessa on aikaa ja
toteutusmahdollisuuksia enemmän, mutta järjestämällä suunnistuskoulutuksen osana koulun ns.
pakollista yhteistä VESO-päivää tavoitetaan ehkä useampia opettaja ja erityisesti myös he, joille
suunnistustunnit vaativat eniten kehittämistä.

7. Esimerkkejä seuran ja koulun välisestä yhteistyöstä
Vuoden 2007 aikana koulun ja seuran välistä yhteistyötä, eli "Olé hyvä opettaja!" toimintaa kokeili Olé
kartalla! –projektissa kuusi niin sanottua pilottiseuraa. Seuraavassa esitellään pilottiseurojen toteuttamaa
toimintaa kotiseuduillaan. Mukana on myös muutama esimerkki muiden kuin kouluprojektin varsinaisten
pilottiseurojen toteuttamasta oma-aloitteisesta kouluyhteistyöstä.

Olé kartalla! – projektin pilottiseurat
Vuoden 2007 alussa Suunnistusliitto haki Olé kartalla! –projektille pilottiseuroja, joiden tehtävänä oli
lähteä kokeilemaan erilaisia seuran ja koulun välisiä yhteistyömuotoja. Pilottiseurat toteuttivat
kouluyhteistyötä lukuvuonna 2007–2008 tarjoten Olé hyvä opettaja! –toimintamalleja valitsemilleen
yhteistyökouluille.
Seurat poimivat ideoita Olé hyvä opettaja! –toimintamalleista ja toteuttivat niitä oman seuran näköisesti,
toimintaresurssiensa mahdollisuuksien mukaan. Olé hyvä opettaja! -toimintamalleihin kuuluu hyvä kartta,
harjoitusmalleja, kiintorasteja, Rastiseikkailu –tapahtuma ja opettajankoulutusta.
Pilottiseurat olivat erikokoisia seuroja eripuolilta Suomea: Kajaanin Suunnistajat, Rasti-Jussit, Saarijärven
Pullistus, Sinkki Sepot, SK Vuoksi ja Tampereen Pyrintö. Pilottiseuroissa Olé kartalla! –projektia lähdettiin
toteuttamaan nuorten harrasteprojektin ”Mä oon täällä” (http://www.nuorisuomi.fi/mot) mukaisesti.
Projektia seuroissa lähti koordinoimaan ja johtamaan seuran harrastemanageri tai uusi
koulusuunnistusmanageri (Olé manageri). Tarkoituksena oli, että aikuinen Olé manageri innostaa seurasta
projektia toteuttamaan nuoria noin 13-20 –vuotiaita suunnistuksen harrastajia, joita kutsutaan Olé
tranereiksi.
Managerit kokoontuivat ensi kerran yhteen huhtikuussa ja toukokuussa järjestettiin kaksipäiväinen Olé
kartalla! –koulutukseen, jossa sekä nuoret että aikuiset tutustuivat Olé hyvä opettaja! –toimintamallien
toteutukseen,
Ocad
–ohjelmaan
ja
pääsivät
testailemaan
käytännössä
monipuolisia
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koulusuunnistusharjoituksia.
Talkootyöt urheiluseuroissa kasaantuvat usein tiettyjen kokeneiden talkookonkareiden harteille, minkä
vuoksi koulusuunnistusprojektiin haluttiin antaa malli etsiä nuorista suunnistajista uutta voimaa
talkootyöhön. Kouluprojektin toimet liittyvät ratasuunnitteluun, rastien vientiin ja kontrollointiin,
pihakarttojen valmistukseen sekä Rastiseikkailu tapahtumien toteuttamiseen. Nämä toimet sopivat hyvin
yhteistyönä toteutettavaksi nuorille, joilla on tuore näkökulma koululaisten tarpeisiin ja taitoihin.

Kajaanin Suunnistajat, Kajaani
Olé Manageri: Marjo Hämäläinen, Pentti Malinen
Olé Trainerit: Mikko Ilkko, Timo Ilkko ja Saara Malinen
Yhteistyökoulut
1)Normaalikoulu
2)Teppanan koulu
3)Keskuskoulu
4)Kajaanin yläkoulu ja lukio,
5)Kuluntalahti
Koulukartat
1)Kuluntalahti 2007, opetuskartta 1:5 000
Nuoret kartantekijät: Mikko ja Timo Ilkko
Kouluttajat ja ohjaajat: Pentti Malinen ja Pasi Jokelainen
2)Keskuskoulu 2007, pihakartta 1:1 000
3)Vimpelinlaakso 2007, sprinttisuunnistuskartta 1:4 000
4)Seminaarimäki 2007, pihakartta 1:2 000

Vimpelinvaarasta oli jo hyvä 1:10 000 suunnistuskartta, mutta nyt siitä valmistettiin myös 1:4000
sprinttikartta, joka loi uusia mahdollisuuksia koulusuunnistukseen. Sprinttikartalle on piirretty
koululaisten kiintorastit.

Harjoituspaketit
1)Keskuskoulu
2 Vimpelinlaakso (Kajaanin keskustan koulut)
3)Kajaanin yläkoulu ja lukio
23
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Kiintorasti
1)Vimpelinlaakso
2)Pöllyvaara

Karttaretki

Kajaanin Pöllyvaaran ulkoilualueen pururadan ja polkujen yhteyteen
suunniteltiin kolme vaihtoehtoista karttaretkeä, joiden ideana on antaa
mahdollisuus toteuttaa oma karttaretki ennalta suunnitellun reitin avulla.

Ohessa toteutusmalli: 1-karttaretki kiertää pisteet 31-50, toinen 51-72 ja kolmas 73-88. Kaksi ensimmäistä
sopii erityisesti koululaisille. Maastoon ei ole tarkoitus merkitä rastikohteita, koska ne "tulevat vastaan"
tutulta reitiltä; kuitenkin "määritteet" kustakin etsittävästä kohteesta ja mahd. lisäinfoa annetaan kartan
taakse painettavassa toimintaohjeessa. Kyse on siis karttamerkkien opettelusta sekä kartan ja maaston
vertaamisesta.
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Rasti - Jussit, Seinäjoki
Olé Manageri: Hannu Tuomisto
Olé Trainerit: Eetu Rajala, Heli Makkonen, Jussi Uitto, Anna Tuomisto
Yhteistyökoulut
1)Seinäjoen yhteiskoulu (7-9)
2)Kivistön koulu (1-6)
3)Marttilan koulu (1-6 + erityisopetus)
4)Lyseo (7-9)
5)Seinäjoen lukio
Uusi koulukartta
1)Kivistö 2007, sprinttisuunnistuskartta 1:5000
Nuori kartantekijä: Eetu Rajala
Kouluttaja ja valvoja: Teuvo Pajukoski

Harjoituspaketit
Keskuspuiston alueen kouluille Kivistö-kartalle keväällä 2008. Jaetaan kouluille harjoituspakettikansioissa.
Mukana CD, josta koulut voivat tulostaa kartat omilla väritulostimillaan.
Kiintorasti
Tehdään koulun teknisentyöntunneilla oppilastyönä.

Korttelisuunnistus

Talvella järjestettiin korttelisuunnistustapahtuma.
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Saarijärven Pullistus, Saarijärvi
Olé Manageri: Timo Kulmala 040 7704355, Ilpo Liimatainen 040 7704355
Olé Trainerit: Eija Ihanainen, Juho Pirttiniemi ja Santeri Tarvainen
Yhteistyökoulut
1)Herajärven koulu (1-6)
2)Keskuskoulu (7-9)
3)Tarvaalan koulu (1-6)
4)Pyhähäkin koulu (1-6)
Koulukartat
1)Riippilehto 2007, suunnistuskartta 1:10 000
2)Heramäki 2002, suunnistuskartta 1:10 000 ja suurennettuna 1:5 000
3)Mannila 2002, suunnistuskartta 1:10 000 ja opetuskartta 1:5 000
4)Summassaari 2006, suunnistuskartta 1:7 500
5)Puuhapuisto Veijari 2004, opetuskartta 1:2 000

Harjoituspaketit
1)Keskuskoulu (malliharjoitukset ja kiintorastit)
2)Pyhähäkin koulu (malliharjoitukset)
3)Tarvaalan koulu (Kiintorastit)
Toimitettiin kouluille tulostekarttoina.

Pimeäsuunnistus
Esimerkki Saarijärven Pullistuksen Olé trainereiden suunnittelemasta koulun
salissa toteutettavasta pimeäsuunnistuksesta. Rasteja kierretään pimeässä taskulampun valossa.
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Sinkki Sepot, Vihanti
Olé Manageri : Seija Jussinniemi
Olé Trainerit: Juulianna Jussinniemi, Tiina Alanen, Karoliina Kestilä, Iina Vilminko
Yhteistyökoulut
1)Alpuan koulu (1-6)
2)Korvenkylän koulu (1-6)
3)Lampisaaren koulu (1-6)
4)Kirkonkylän koulu (1-6)
Uudet koulukartat
1)Alpuan koulu 2007, pihakartta 1:5000
Nuori kartoittaja: Juulianna Jussinniemi
2)Lampisaari 2007, pihakartta
Nuori kartoittaja: Topi Haataja
Kouluttaja ja valvoja: Toivo Koivikko
3)Kankarainen, päiväkoti, opetuskartta
Korvenkylä 2007, pihakartta 1:1000 ja suunnistuskartta 1:10 000
Harjoituspaketit
1)Alpua
2)Korvenkylä
3)Kirkonkylä
Toimitettiin kouluille tulostekarttoina harjoituspakettikansioissa ohjeiden ja suunnistustunneille sopivien
leikkivinkkien ja -materiaalien joukossa.
Kiintorastit
1)Alpua
2)Korvenkylä
3)Kirkonkylä
Kankaiset rastiliput
Opettajien iltarastit ja VESO -koulutus
Kaikki Vihannin alakoulun opettajat kutsuttiin kirjeellä iltarasteille Korvenkylän uusitulle kartalle, jossa Olé
ja manageri olivat opastamassa heitä. Myöhemmin syksyllä järjestettiin vielä puolen päivän mittaiseksi
VESO -koulutukseksi hyväksytty suunnistusopetus ja koulusuunnistusdemo.

Harjoitusmalleja oman koulun kartalle

Olé trainerin alustavia suunnittelemia harjoituspakettiin tulevista malliharjoituksista.
Taso1
Viuhkasuunnistus koulunpihalla
Pikasprintti
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Taso2
Viuhkasuunnistus koulun lähialueella ja pihalla
Suunnistusrata koulun lähiympäristössä

Taso3
Viuhkasuunnistus koulun lähialueella ja hiukka kauempana
Pitempi suunnistusrata

SK Vuoksi, Imatra ja Ruokolahti
Olé Manageri: Juha Silvonen, Anssi Juutilainen, Juha Similä, Jukka Nenonen
Olé Trainerit: Simo Villanen, Lauri Nenonen, Heikki Nenonen, Lauri Similä, Vilmalotta Silvonen, Riikka
Laitinen ja Masa Juutilainen.
Yhteistyökoulut
1)Meltolan koulu
2)Linnalan ja Mansikkalan koulu
3)Kaukopään koulu
Uudet koulukartat
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1)Linnala 2007, sprinttisuunnistuskartta 1:5 000, pihakartta 1:1 000
2)Meltolan koulu, pihakartta 1:1 000
Olé Trainerit osallistuivat karttojen maastotyön tekemiseen.
Harjoituspaketit
1)Meltolan koulu
2)Linnalan ja Mansikkalan koulu
3)Kaukopään koulu
Kartat toimitettiin kouluille pääsääntöisesti tulostekarttoina.
Kiintorastit
1)Ukonniemi
2)Vuoksenniska.
Erilliset kaupungin ulkoilualueet, joissa sijaitsevat kiintorastit kaikkien kaupungin koulujen käytettävissä.
Kiintorastina käytettiin painekyllästettyä puutolppaa, jonka yläosaan oli maalattu rastilippu.

Ocad-ohjelma koululle

Yhdelle koululle asennettiin rehtorin koneelle ocad –
ohjelma, jolla he pääsivät itse muuntelemaan
harjoituksia ja tulostivat myös valtaosan kartoista itse.

Tampereen Pyrintö, Tampere
Olé Manageri: Simo Nieminen ja Mikko Eskola 0400 568693
Olé Trainerit: Joonas Julkunen
Yhteistyökoulut
Tampereen suunnistusseurat järjestävät yhteistyössä Tampreen kaupungin kanssa koulusuunnistusviikot
syyskuussa. Rastit ovat neljä viikkoa metsässä, 20 eri kartalla, viiden eri seuran toimesta. Pyrinnön
kiintorastit sijaitsevat Kaupissa, Leinolassa, Takahuhdissa ja Peltolammilla. Kiintorasteja tarkastetaan
kahden viikon ajan, kaksi kertaa viikossa. Saman ajan seuran edustaja päivystää Kaupissa seuran
huoltokopilla maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 8-12. Tällöin koulut voivat tulla suunnistamaan tai
opettajat hakea karttoja.
Koulukartat
1)Linnainmaan koulu 2007, sprinttisuunnistuskartta 1:4 000
nuori kartoittaja: Joonas Julkunen
kouluttaja ja valvoja: Mikko Eskola
Harjoituspaketti
1)Linnainmaan koulu, kevät 2008 (Alueen koulut Leinola, Vehmainen, Linnainmaa)
Kiintorastit
1)Kauppi 3000 karttaa
2)Leinola 1000 karttaa
3)Takahuhti 350 karttaa
4)Peltolammi 100 karttaa
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Suunnistuspäivä

Vehmaisten koululle pidettiin 2.10 suunnistuspäivä.
Neljä 3-6 luokkalaisten ryhmää saivat opetusta jokainen
1.15h. Alkuun suunnistusoppia, jonka jälkeen karttaretki kolmen rastin kautta koko porukalla ja
loppuun Emit -leimausrata viestikisana. Kaikille mukanaolijoille jaettiin värimoniste, jossa oli karttamerkit,
perusasiat ja Pyrinnön oravapolkukoulusta ja Iltarasteista tietoa sekä seuran nuorisovastaavan
yhteystiedot. Ja leimausviestistä kaikki saivat tietysti palkinnon.
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Muiden seurojen esimerkkejä
Rastivarsat, Orimattila: Koulujen suunnistuskilpailut
Ensimmäinen Rastivarsojen järjestämä Orimattilan koulujen suunnistuskilpailu vuonna 1998 keräsi 46
osanottajaa. Sadan osallistujan raja rikkoutui kolmannessa ja 250:n kuudennessa kisassa. Kahtena viime
vuonna kisaan on osallistunut 450 koululaista 11 eri koulusta. Koulukisan ajankohdaksi on vakiintunut
syyskuun viimeinen täysi viikko ja kisakeskukseksi Orimattilan urheilukeskus. Koululaiskisan keskeiset
periaatteet voi tiivistää seuraavasti:
Toimiva kilpailukeskus
Orimattilan urheilukeskus (urheilukenttä) on osoittautunut erinomaiseksi kilpailukeskukseksi. Sinne on
helppo osata ja tulla. Kaikki perusrakenteet ovat valmiina. Kentällä kaikki on lähellä ja näkyvillä,
maalisuoraa on mukava kirmata katsomon kannustaessa. Tuloslaskennalle on omat tilat, kuulutus toimii ja
luo kisatunnelmaa. Myös sadesuojaa ja WC-tiloja löytyy riittävästi.
Helppokulkuinen maasto
Urheilukentän viereinen maasto on hyväkulkuista kangasmaastoa, jossa on hyvä näkyvyys ja runsaasti
polkuja. Alue on myös pieni ja selkeästi rajautuva, joten vähän suunnistaneellakaan ei ole suurta
eksymisen vaaraa.
Lyhyet ja helpot radat
Koulukisan radat on pidetty lyhyinä ja helppoina: RR (n.1.0km), TR (n.1.2km) ja tavallinen rata (n.1.5-2km).
Lisäksi RR- ja TR-sarjoja on jatkettu vuodella ylöspäin eli käytössä ovat olleet sarjat H/D11RR ja H/D13TR.
Kunnolliset kisajärjestelyt
Kisat toteutetaan normaalin kilpailun tavoin. Kilpailulla on selkeä kisaorganisaatio kilpailunjohtajan ja
ratamestarin johdolla. Käytössä on emit -järjestelmä, reaaliaikainen tulospalvelu ja kuulutus, selkeät
ohjeet ja opasteet sekä päivitetty tulostekartta mittakaavassa 1:5000. Sarjojen kolme parasta palkitaan
mitalilla ja kaikki osallistujat pienellä osanottopalkinnolla. Paras koulu palkitaan kiertopalkinnolla.
SSL:n ohjeita lasten suunnistustapahtuman järjestämiseen noudatetaan
7-8-vuotiaat eivät kilpaile, vaan osallistuvat rastiralliin. He kiertävät normaalin RR -radan kilpasarjojen
jälkeen joko yksin, pareittain tai ryhmissä ilman ajanottoa. Opettajat tai huoltajat voivat osallistua lasten
kanssa. Lähtö on järjestetty SSL:n lasten mallilähdön mukaisesti.
Ketään ei hylätä, vaan väärästä tai puuttuvasta leimauksesta seuraa 10 min. aikasakko.
Maalissa lapset otetaan ystävällisesti vastaan, he saavat mehun ja osanottopalkinnon ja heillä on
mahdollisuus antaa palautetta radasta ja suorituksestaan.
Yhteistyö ja tiedotus tärkeää
Yhteistyö koulujen kanssa ja hyvä ennakkotiedottaminen ovat erittäin tärkeitä tapahtuman onnistumisen
kannalta. Ensimmäinen tiedote syksyn kisasta lähtee kouluille/opettajille jo kevään aikana ja opettajilla on
mahdollisuus tehdä ehdotuksia kisan järjestelyistä. Toinen tiedote tehdään heti koulujen alettua elokuun
puolivälissä. Kilpailua edeltävällä viikolla kouluja/opettajia tiedotetaan vielä tarpeen mukaan. Koulukisoille
avataan nettiin omat kisasivut, jonne kerätään kaikki kisoja koskeva informaatio (mm. kilpailuohjeet,
koulukohtaiset lähtöajat ja emit-kortit). Heti kilpailun jälkeen sivuille lisätään tulokset, kuvia sekä
kilpailussa käytetyt radat.
Koulukisoissa on tunnelmaa!
Lisätietoja
Rastivarsat, Jouni Tourunen
jouni.tourunen@a-klinikka.fi ks. kisapalautetta: http://www.rastivarsat.fi/web.cgi?sivu=162
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Turun Suunnistajat: Koululaisrastistot
Turun kaupungin opetuspalvelukeskus on jo kolmena vuonna peräkkäin yhteistyössä turkulaisten
suunnistusseurojen, Turun Suunnistajien, Maarian Mahdin sekä Hirvensalon Heiton kanssa järjestänyt
Turun kouluille syksyisin koululaisrastistoja.
Alkusysäyksen koululaisrastistoille antoivat turkulaisen Hannunniitun ala-asteen opettaja Juhani Lehdon ja
Turun Suunnistajien nuorisojaoston puheenjohtajan Eija Koskivaara väliset keskustelut siitä, miten
syksyistä suunnistusliikuntaa edesautettaisiin parhaiten Turun kouluissa. Tällä hetkellä toimita on
vakiintunut seuraaviin uomiin:
Opetuspalvelukeskus (OPK) tiedustelee Turun kouluilta, mitkä haluavat mukaan toimintaan ja miten
paljon he tarvitsevat mallikarttoja ja puhtaita karttoja. Tarpeen perusteella OPK sopii yhteistyössä
seurojen kanssa, mitkä maastot ja kartat tulevat mukaan kaunakin vuonna. Karttapaketti sisältää sekä
mallikartan per maasto sekä puhtaita karttoja.
Seurat toimittavat kartat OPK:n, joka jakaa ne kouluille. Sovittuina viikkoina seurat vievät oikeat rastiliput
maastoihin ja päivystävät niitä kahdesti viikossa. Rastit ovat olleet maastoissa tarpeen mukaan viikosta
viiteen viikkoon. Jos syksyinen sää on ollut hyvä, niin rastien on toivottu olevan maastoissa pitempään
kuin alunperin oli sovittu. Yhdessä maastossa käy oppilaita viidestä kymmeneen koulusta. Yleensä ala-aste
käy ensimmäisten viikkojen aikana ja yläaste sitten, joissain maastossa käy myös lukiolaisia. Ja osaan
maastoista koululaiset tulevat keskustasta linja-autolla. Jos syksyinen sää on ollut hyvä, niin rastien on
toivottu olevan maastoissa pitempään kuin alunperin oli sovittu.
Mallikartoissa on 20 eri tasoista "kiintorastia" erittäin helpoista aina hieman haasteellisempiin rasteihin.
Rasteilla, jotka ovat olleet aivan oikeita rastilippuja, on ollut sekä numero että kirjasin koodit. Lähes kaikki
koulut ovat laminoineet puhtaat kartat, jotta yhdellä kartalla voidaan suunnistaa useamman kerran.
Oppilaat piirtävät mallikartasta itse opettajan ohjeiden mukaan radan.
OPK sekä seurat sopivat myös asteittaisesta koululaiskarttojen kartoittamisesta ja uudistamisesta. Tätäkin
sovitaan huomioiden niin tarve kuin alueellinen tasa-arvo.
Kaikkea edellä mainittua on edesauttanut hyvä poikkihallinnollinen yhteistyö OPK:n sekä Turun kaupungin
liikuntapalvelukeskuksen että seurojen kanssa. Seurat saavat korvausta niin mallikartoista, suunnittelusta,
rasteista kuin päivityksestä. Ainakin Turun Suunnistajilla tämä korvaus on käytetty nuorisotoiminnan
kehittämiseen ja tästä summasta on myös maksettu seuran turkulaisten koululaisten osallistumismaksut
KLL:n suunnistusmestaruuskilpailuihin, sillä kaupunki ei tätä maksa.
Haasteellisesta on ollut aivan asutusten läheisyydessä olevien maastojen rastit, joista maksimissaan on
jopa kymmenen kadonnut tai tuhottu. Kannustavaa on ollut kouluista tullut erittäin positiivinen ja
kiitollinen palaute hyvästä ja toimivasta yhteistyöstä.
Lisätietoja
Turun Suunnistajat ry
Nuorisojaosto, Eija Koskivaara
Eija.koskivaara@tse.fi
Mob: 050-5146575
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Ounasvaaran Hiihtoseura, Rovaniemi: Suunnistuspuisto
Suunnistusseura järjestää kiintorastit koulujen käyttöön helppoon, polkurikkaaseen suunnistusmaastoon.
Ihanteellinen paikka olisi sellainen, josta radat voidaan linjata useisiin eri suuntiin.
Ratoja laaditaan noin kolmenkymmenen rastin avulla 1-20 kappaletta siten, että rata 1 on lyhin ja helpoin.
Vastaavasti rata 20 on pisin ja vaikein. Ratojen pituudet ovat 0,5 – 2,0 km välillä, jotta opettaja voi hallita
ryhmäänsä koko oppitunnin ajan. Harjoitus voidaan näin lopettaa noin 5-10 min ennen tunnin loppua ja
oppilaat ehtivät lyhyiltä radoilta takaisin.
Ratojen suunnittelussa sekä tulostamisessa ja rastien viennissä on helppo opastaa seuran nuoria
suunnistajia ratamestarityön saloihin. OH:n suunnistuspuistojen ratamestarina on toiminut vuosina 2006
ja 2007 Olli Ojanaho. Parhaan viikon aikana suunnistuspuistossa vieraili yli 1000 oppilasta.
Toteutus
Jokaista rataa (karttaan painetaan isolla radan nro) tulostetaan noin 10 kpl, jolloin karttojen yhteismäärä
on 200 kpl. Kartat kannattaa pussittaa. Pussitetut kartat laitetaan vaihtopuomiin numeroituihin
muovipusseihin (pussit roikkuvat numeroiduista nauloista). Paikasta riippuen pussit voidaan tarkastuksen
jälkeen säilyttää puomissa tai sitten, kuten meillä, pussit poistetaan koulupäivän jälkeen ja toimitetaan
taas aamulla takaisin.
Opettajat tuovat luokkansa miehittämättömälle suunnistuspaikalle ja hoitavat opetuksen itsenäisesti.
Ohje puomilla on yksinkertainen:
Ratojen taso vaikeutuu 1  20. Aloita luokan kanssa radoilla 1-10.
Huolehdi, että kartat palautuvat oikeisiin pusseihin.
Metsä on turvallinen! Yritä saada lapset suunnistamaan yksin. Helpoiten se tapahtuu kartanvaihdossa 
anna kavereille eri radat!
Tunnin päätteeksi katso, että paikat on hyvässä kunnossa ja huolehdi kaikki oppilaasi pois metsästä.
Suunnistusseura ei vastaa tapaturmista.
Mikäli rasteja on hävinnyt tai suunnistuspuistosta on muuta kerrottavaa soittakaa numeroon 040-123
4567.
Lisätietoja
Ounasvaaran Hiihtoseura
Mikko Ojanaho
perhe.ojanaho(at)pp.inet.fi
Rataesimerkit

Kartat Ounasvaaran Hiihtoseura
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Kouvolan Rasti, Kouvola
Elimäen Osuuspankki lähti mukaan HIPPO-suunnistustoimintaan Kouvolan seudulla. Yhdistimme
koulusuunnistusprojektin ja Kouvolan Rastin HIPPO-suunnistuskoulun. Kiersimme parin viikon aikana
kaikki Kouvolan koulut läpi ja opetimme 1.-4. luokkailaisille suunnistusalkeet ja he saivat kiertää uudella
kartalla (saivat kartan omaksi) noin 500 metrin suunnistusradan. Tällä tavalla tavoitimme lähes 1000 lasta.
Järjestämme viikoittain HIPPO-suunnistusharjoituksia ja lisäksi järjestimme HIPPO-suunnistustapahtuman
Utin valleilla, jossa oli 100 RR-radan kiertänyttä lasta!
Joillakin kouluilla teimme erikseen vielä 1.-2. luokkalaisille lyhyemmän radan ihan piha-alueelle
pelkästään. Tapahtumassa kävimme läpi peruskarttamerkit, kartan suuntaamisen ja peukalo-otteen sekä
lapset saivat tutustua Emit-leimausjärjestelmään.
Meillä ainakin tuntui toimivan tuo koulusuunnistusprojektin ja HIPPO-suunnistuskoulun yhdistäminen.
Olemme saaneet lisää innokkaita lapsia illalla järjestettäviin HIPPO-suunnistusharjoituksiin. Tästä
koulusuunnistusprojektista oli myös juttu Kouvolan Sanomissa muutama viikko sitten. Järjestämme nämä
HIPPO-suunnistusharjoitukset lähes aina iltarastien kanssa samaan aikaan ja samassa paikassa, jotta
vanhemmat voivat tuoda lapset "parkkiin" HIPPO-harjoitukseen ja voivat itse kiertää iltarastiradan. Tämä
on tuntunut olevan myös hyvä ratkaisu. Ennen meillä nimittäin oli lasten harjoitukset erikseen ja eri
paikassa. Iltarasteilla Kouvolan seudulla käy joka tiistai ja torstai lähes 150-250 kuntoilijaa! Määrä on
noussut aika paljon viime vuosien aikana.
Esimerkkiradat kolmelta eri koululta.

Kartat Kouvolan Rasti
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Intranet yhteydenpitoon koulun ja seuran välillä
Olé kartalla! sivuille on pystytetty Intranet, jota suunnistusseurat ja koulut voivat vapaasti käyttää
keskinäiseen viestintäänsä. Intranetin salasanat ovat samat kuin Suunnistusliiton muiden Intranet
palveluiden seurakohtaiset salasanat.
Seurat voivat ladata Intranetiin harjoituspakettinsa mallikartat esimerkiksi pdf -dokumentteina. Koulujen
opettajat tai kunnan liikuntaviraston henkilökunta saavat omat salasanansa kirjautuakseen Inranetiin. He
valitsevat intranetistä oman yhteistyöseuransa sivun, lataavat karttatiedostot omalle koneelleen ja
tulostavat karttoja tarvitsemansa määrän.
Intranetistä löytyy myös ilmoitustaulu, jota voi käyttää tiedonvälittämiseen: ohjeita harjoituksiin, liitteitä
vastauskorteiksi, tiedotuksia kadonneista rastilipuista jne.
Ilmoitustaululla pystyy myös keskustelemaan harjoituksesta esim. Miten harjoitus onnistui? Oliko
puutteita? Miten harjoitusta pystyisi parantamaan?

Intranetin käyttöohjeet
Intra on Olé Kartalla sivustossa sisäinen palvelu jota pääsee käyttämään seuran SSL:n seuratunnuksilla.
Koulut saavat omat tunnuksensa. Intran sisään kirjautuminen tapahtuu Olé Kartalla sivuston
www.olekartalla.fi etusivulta Kirjaudu sisään päinikkeesta.

Sen jälkeen palvelu siirtyy Kirjaudu sisään sivulle johon syötetään tunnukset
Paina Sing In.
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Tämän jälkeen avautuu intranetin sivu. Jossa pystyy lisäämään harjoituksia sekä kommentoimaan
edellisiä harjoituksia ja tutkimaan millaisia harjoituksia muut seurat ovat tehneet. Ohjelma avautuu sivulle
jossa näkyy kaikki lisätyt harjoitukset. Oikean puoleisesta navikointi palkista pääsee katsomaan seuroja
jotka ovat lisänneet harjoituksia. Voit myös syöttää uuden tehtävän.

Uuden tehtävän lisääminen
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Aihe 1.
Mitä tehtävän asia koskee, kenelle se on tarkoitettu ja koska käytettäväksi. esim. Rastilan alaasteen luokkien 4-6 perjantain harjoitus.
Seura 2.
Tulee automaattisesti, tunnuksilla millä olet kirjautunut aikaisemmin sisään.
Sisältö 3.
Tähän kerrotaan mitä harjoitus pitää sisällään ja miten harjoitus toteutetaan. Esim. Harjoitus on
pareittain tehtävä suunnistus suoritus. Jossa juostaan kolme(3) erilaista lenkkiä jossa jokaisessa
on kaksi (2) löydettävää rastia. Ensin pari juoksee radan A sitten radan B ja kolmanneksi radan C.
Lähetä parit eri lenkeille jotta kaikki eivät juokse samoja ratoja heti peräkkäin toiset siis voivat
juosta järjestyksessä C,B,A jne.
Liite 4.
Tähän liitetään tarvittava materiaali harjoitusta varten. esim kartta. Muista että opettajilla ei ole
Ocadia mutta melkein kaikilta löytyy PDF-tiedostoja lukeva ohjelma. Joten kartat kannattaa
muuttaa pdf tai joksikin muuksi kuva tiedostoksi. Liitteitä saa lisättyä maksimissaa 5 kerralla
Materiaalin syöttäjä 5.
Kirjoita tähän kuka on lisännyt harjoituksen.
Tallenna tehtävä 6.
Tästä painetaan vasta silloin kun olet täysin varma että kaikki tuli merkittyä mitä pitikin.

Hyväksy syöttämäsi tiedot

6. Kohdan jälkeen tulee yllä olevan näköinen ruutu, jossa näkyy mitä olet kirjoittanut kenttiin. Sen jälkeen
tehtävä pitää vielä hyväksyä Tallenna tehtävä painikkeesta.
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Harjoitusten kommentoiminen
Voit kommentoida toisten harjoituksia ja toiset voivat kommentoida sinun harjoituksia.
Kommentoimaan pääsee Kaikki tehtävät sivulta klikkaamalla tehtävän nimeä. Sen jälkeen klikkaa
Jätäkommentti nappulaa jolloin aukeaa seuraavan lainan sivu.

Täytä kentät ja paina lähetä nappulaa. Tämän jälkeen aukeaa sivu jossa kerrotaan että onnistuiko
kommentin tallentaminen. Paina takaisin harjoitukseen nappulaa ja Päivitä selaimesi nappulasta F5 jolloin
jättämäsi kommentti tulee näkyviin sivun alalaitaan.

Ulos kirjautuminen
Ulos kirjautuminen tapahtuu oikeassa navigointi palkissa olevasta kirjaudu ulos nappulasta.
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