
Vinkkejä polkujuoksukisojen järjestäjille
Polkujuoksun suosio Suomessa kasvaa vauhdikkaasti, kun yhä useampi kuntoilija oivaltaa, että 
liikkuminen luonnonympäristössä on antoisampaa kuin kaupunkiympäristössä tai sisätiloissa. 
Uusille tapahtumille on tarvetta, sillä innostuksen kasvaessa olemassaolevien tapahtumien 
kapasiteetti ei enää riitä ottamaan kaikkia halukkaita mukaan.

Tähän dokumenttiin on kerätty kokemuksia Nuuksio Classic Trail Marathonin ja Bodom Trailin 
järjestelyistä vuosilta 2012-14, ja sen tarkoituksena on helpottaa uusien kisajärjestäjien urakkaa ja 
auttaa välttämään mahdollisia ongelmia. Kaikkia tässä esitettyjä asioita ei välttämättä tarvita hyvän 
tapahtuman aikaansaamiseksi. Vähälläkin pääsee alkuun kun perusasiat ovat kunnossa.

Mitä polkujuoksu on
Ennen kisan suunnittelua on hyvä miettiä, mistä polkujuoksussa on kyse, ja miksi se ihmisiä 
kiinnostaa. Se auttaa ymmärtämään, mihin kisajärjestelyissä kannattaa kiinnittää huomiota.

Poluilla juokseminen tarjoaa elämyksiä luonnossa, monipuolista rasitusta koko kropalle ja stressin 
poistoa pääkopalle. Tapahtumista osanottajat hakevat kaikkea tuota ja lisäksi mukavaa tunnelmaa, 
reipasta fyysistä haastetta sekä hyvin suunniteltua ja hyvin merkittyä reittiä.

Polkujuoksukisat ovat yleensä ilmapiiriltään rentoja ja yhteisöllisiä, sillä polkureitit ovat aina 
hitaampia kuin vastaavat matkat tiellä, ja siksi omien ennätysten tavoittelu ei ole mahdollista. Kun 
osanottajilla ei ole paineita ajasta tai sijoituksesta, oma kilpailusuoritus vie vähemmän huomiota 
kuin maantiejuoksuissa, mikä vaikuttaa positiivisesti ilmapiiriin, mutta samalla myös nostaa 
odotukset kokemuksen laadusta korkealle.

Suurimmalle osalle Suomen polkujuoksijoista poluilla juokseminen on uusi tuttavuus. Tärkein este 
aloittelijan harrastukselle on tiedon puute siitä, mistä polkuja löytyy. Ja jos olisikin sopivasta 
paikasta aavistus, niin polkulenkille lähtöä jarruttaa eksymisen pelko ja juoksukaverin puute. 
Kääntäen tämä on erittäin tärkeä syy osallistua tapahtumiin: Joku maaston tunteva on suunnitellut 
hienon reitin ja merkinnyt sen niin, että eksymisestä ei ole huolta.
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Kisan alkuvalmistelu
Tapahtuman tavoitteet

Kun idea tapahtuman järjestämisestä viriää, kannattaa järjestäjien kesken ensin vastata 
huolellisesti muutamaan peruskysymykseen: Miksi haluamme järjestää tapahtuman? Millaisen 
kokemuksen haluamme osanottajille tarjota? Mitä ainutlaatuista on meidän tapahtumassamme, 
mikä erottaa sen muista tapahtumista ja on erityinen syy osallistua? Miksi osanottaja haluaisi tulla 
tapahtumaan uudestaan?

Asioiden miettiminen osanottajan näkökulmasta auttaa tekemään tapahtumasta paremman ja 
toimii myös markkinointina seuraavia kertoja varten. Hyvästä tapahtumasta sana leviää ja 
osanottajia riittää.

Luvat

Polkujuoksutapahtuma tarvitsee ainakin seuraavat luvat:

1. Luvat maanomistajilta. Hankittava hyvissä ajoin etukäteen, mieluiten ennen tapahtuman 
julkistamista. Maanomistajat saattavat asettaa rajoituksia esim. osanottajamäärän tai reitin 
suhteen. Kaupunkien ja kuntien ulkoilualueiden käyttövuoroja koordinoi yleensä paikallinen 
liikuntaviranomainen. Suurinta osaa retkeily- ja luonnonsuojelualueista hallinnoi Metsähallitus, 
jonka lupaohje löytyy täältä. Maanomistaja voi antaa myös luvan liikkua maastossa 
moottoriajoneuvolla esim. ulkoilureittejä pitkin.

2. Tapahtumalupa poliisilta. Tapahtumailmoituksen voi tehdä poliisin sivuilla netissä.
3. Liikenteenjärjestelylupa paikkakunnan liikenneviranomaisilta jos tapahtuma vaikuttaa 

tieliikenteeseen. Liikenteenohjaajilla on oltava vähintään B-ajokortti ja heidän sotu-tietonsa on 
toimitettava poliisille tapahtumaluvan liitteeksi. Liikenteen ohjauksessa on käytettävä 
huomioliiviä ja virallisia pysäytysmerkkejä.

4. Jos tapahtumassa soitetaan musiikkia, tarvitaan Teoston lupa musiikin esittämiseen. 
Urheiluseurojen ja muiden Valon edustamien järjestöjen pienimuotoisen musiikinkäytön kattaa 
Teoston ja Valon välinen sopimus. Valon jäsenseurat eivät siis tarvitse omaa Teosto-lupaa.

5. Pelastusviranomaisten hyväksymä pelastussuunnitelma (ei varsinaisesti lupa, mutta hoidettava 
viranomaisasia). Esimerkki Nuuksio Classicin pelastussuunnitelmasta, joka on päivtetty ja 
hyväksytetty Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella vuosittain. Viranomaisten paneutuminen 
suunnitelmiin vaihtelee, mutta tärkeintä on, että kisaorganisaatio itse on miettinyt mahdolliset 
ongelmatilanteet ja toiminnan niiden sattuessa etukäteen ja varautunut niihin riittävästi.
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Kilpailuorganisaatio
 
Jos järjestevä taho on urheiluseura tai muu yhdistys, jolla on jo ennestään kokemusta tapahtumien 
järjestelyistä, kannattaa kokemusta ja yhdistyksen jäsenten työvoimaa hyödyntää. On hyvä jakaa 
heti vastuualueet, jotta valmistelu ja tiimin kokoaminen voi edetä yhtä aikaa joka rintamalla.

Selkeitä tehtäväkokonaisuuksia (joita voi yhdistellä) ovat mm.
- Ratamestari (maanomistajien luvat, reitin suunnittelu, merkintä, maastotoimitsijat)
- Tulospalvelu (ajanotto, tulostaulu, nettitulokset, tulokset palkintojenjakoon)
- Ensiapu (maastossa ja kisapaikalla, pelastussuunnitelma)
- Tiedotus (ennakkoon, kisan aikana kisapaikalla ja netissä, kisan jälkeen, kuulutus, kuvaus)
- Kisatoimisto (kisamateriaalin jako, vastaukset kaikkiin mahdollisiin osanottajien kysymyksiin, 

varustesäilytys)
- Pysäköinti (ajo-opastus, pysäköinnin ohjaus, mahdollinen liikenteen ohjaus, tieliikenteelle 

varoitusmerkit kohtiin, joissa reitti kulkee tiellä)
- Kilpailukeskus (lähtö ja maali, maalialueen toimitsijat, lisä-WC:t, pesu, opastukset, jne.)

Ja tietenkin pitää olla yksi henkilö, jolla on kokonaiskuva kaikista järjestelyistä ja niiden 
etenemisestä, eli kilpailun johtaja. Hänen vastuulleen voivat kuulua kokonaisuuden lisäksi esim. 
lupa-asiat ja yhteistyökuviot.

Nuuksiossa toimitsijoita on ollut noin 50 kaikissa yllämainituissa tehtävissä yhteensä.

Vakuutus ja vastuu

Joissakin maastotapahtumissa vaaditaan osanottajilta erikseen vastuuvapautus, jonka mukaan 
järjestäjä ei ole vastuussa osanottajalle mahdollisesti aiheutuvista vammoista tai vahingoista 
tapahtumassa.

Käytännössä tällainen vastuuvapautus ei ole tarpeen, sillä huolellisesti järjestetyn tapahtuman 
järjestäjä ei ole vastuussa osanottajan omasta töpeksinnästä muutenkaan, mutta jos järjestelyissä 
on selkeitä osanottajien turvallisuuteen vaikuttavia puuteita tai laiminlyöntejä, ei osanottajien 
allekirjoittama vastuuvapautuksen järjestäjää päästä lain edessä vastuusta.

Mitä vakuutuksiin tulee, suomalaisissa tapahtumissa osanottajat huolehtivat yleensä itse 
vakuutusturvastaan. Vastuuvapautuksen allekirjoittaminen on monissa tapaturmavakuutuksissa 
este korvauksen saamiselle mahdollisessa vahinkotilanteessa, joten tämän pyytäminen 
osanottajilta ei ole suositeltavaa. Moinen allekirjoitus ei järjestäjää kuitenkaan päästä pälkähästä 
oman huolimattomuutensa osalta, ja toisaalta osanottajien omaa tumpelointia varten 
vastuuvapautusta ei myöskään tarvita. 
 
Järjestäjän kannattaa joka tapauksessa harkita omalle toiminnalleen vastuuvakuutusta, joka 
korvaa tapahtuman mahdolliset vahingot kolmansille osapuolille, esim. vaurioituvan lainakaluston, 
naapureille aiheutuneet vahingot tms. Tapahtumajärjestäjille sopivia vastuuvakuutuksia ei saa 
kaikista vakuutusyhtiöistä, mutta niitä myöntää ainakin Pohjantähti. Meitä on palvellut pätevästi 
kari-pekka.pehkonen@pohjantahti.fi. 
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Tapahtuman käytännön suunnittelu ja toteutus
Reitti

Polkujuoksu on nimensä mukaisesti juoksemista pitkin polkuja. Hieno reitti on yksi tärkeimmistä 
tekijöistä onnistuneessa polkujuoksutapahtumassa. Pururadat, metsätiet ja rakennetut ulkoilutiet 
eivät lajin aktiiviharrastajien mielestä ole varsinaista polkujuoksua, ja niiden osuus reitissä tulisi olla 
vähemmistössä. Hyvä arvointikriteeri on, että jos reitin kiertää nopeammin juosten kuin 
maastopyörällä, ollaan yleensä jo aika sopivilla poluilla.

Reitin merkintä

Hyvin merkitty reitti on erittäin tärkeä asia tapahtuman onnistumisen kannalta. Reitin 
merkitseminen niin, että kaikki juoksijat pysyvät sillä on yllättävän vaikeaa. Jos reitillä on yksikin 
kohta, jossa voi mennä harhaan, joku varmasti menee, ja se latistaa tunnelmaa. Erityisen 
harmillista on, jos reittimerkinnän puutteet vaikuttavat tulosluetteloon.

Varmimmaksi reitin merkinnäksi on osoittautunut nauhojen ja kylttien yhdistelmä. Hyvän 
reittimerkinnän periaatteet ovat seuraavat:

- Jokainen risteys pitää merkitä selkeästi niin, että erehtymisen mahdollisuutta ei ole. Tämä 
onnistuu mm. reitin suuntaa osoittavalla nuolella, sulkemalla väärä reitti poikittain olevalla 
nauhalla, tai laittamalla risteykseen toimitsija.

- Tavallisimpia harhautumispaikkoja ovat sellaiset, joissa kisareitti poikkeaa isolta suoraan 
jatkuvalta uralta pienemmälle. Sivussa olevat merkit jäävät vauhdissa huomaamatta, kun katse 
on keskittynyt seuraavaan askeleeseen, ja juoksija jatkaa suoraan, kunnes jossain vaiheessa 
huomaa, että merkkejä ei enää ole. Tällaisista risteyksistä kannattaa varoittaa etukäteen 
selkeillä nuolikylteillä.

- Reittimerkinnät ovat riittävän tiheät. Vaikka reitillä ei olisi risteyksiä, on hyvä laittaa merkkejä 
silloin tällöin muistuttamaan, että ollaan edelleen oikealla reitillä.

- Reittimerkinnät ovat riittävän erottuvat. Kesäkeleillä metsämaastossa parhaiten erottuvat 
valkoisella pohjalla olevat nauhat tai kyltit. Reittimerkintään sopii erinomaisesti esim. puna-
valkoinen tai puna-keltainen 75mm:n levyinen varoitusnauha. Punainen tai tummapohjainen 
nauha ei yleensä näy tarpeeksi hyvin. (vrt. edellisen sivun kuva, punainen nauha ei näy kunnolla 
hämärissä olosuhteissa, ja päivänvalossakin osalla ihmisistä on hankala erottaa nauhaa.)

Nuuksiossa ja Bodomilla nauhaa on ripustettu oksista niin, että aina on näkyvissä 1-2 seuraavaa 
nauhaa, ja epäselvissä risteyksissä väärät polut on suljettu yhtenäisellä poikittaisella nauhalla. 
Tällä periaatteella nauhaa kuluu noin 10% reitin pituudesta. Reitin hyvin tunteva merkitsijä pystyy 
tekemään tällaista viitoitusta noin 2km/h.
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Kisan aikana reitillä on ollut toimitsijoita erityisesti ulkoiluteiden 
risteyksissä, joissa on riski harhaan juoksuun ja kolareihin 
muiden ulkoilijoiden kanssa. Kaikista näistä toimenpiteistä 
huolimatta jokunen kilpailija on silti erehtynyt pois reitiltä, joten 
parantamisen varaa on edelleen.

Viitoitusten purkaminen on hoidettu laittamalla viimeisten 
juoksijoiden perään jälkipartio, joka huolehtii häntäpään 
turvallisuudesta (esim. saattelee mahdolliset apua tarvitsevat 
keskeyttäjät seuraavalle kuljetuspisteelle) ja kerää reittimerkinnät 
pois. Näin reitti on siivottu samaa tahtia kisan etenemisen 
kanssa.

Lyhyemmissä kisoissa tämä ei ole välttämättä ole käytännöllistä, eikä varsinkaan jos samaa reittiä 
juostaan enemmän kuin yksi kierros. Silloin purku-urakka on edessä kisan jälkeen. Se kannattaa 
kuitenkin tehdä mahdollisimman pian, sillä maastossa itsekseen roikkuvat merkit harmittavat muita 
ulkoilijoita, ja mikäli tämä harmi kantautuu esim. maanomistajien korviin, voi lupien saanti jatkossa 
hankaloitua.

Tiedotus

Tiedottamiseen kuuluu useita eri osa-alueita.
- Ennen kisaa osanottajien houkuttelu ja informointi, 

nettisivut, ennakkopaloja reitiltä/järjestelyistä, kisaohjeet, 
kisan kuvaamisen järjestäminen, paikallisen median 
kutsuminen paikalle ym.

- Muista ilmoittaa kisa polkujuoksun kisakalenteriin 
osoitteessa www.trailrunning.fi/kilpailukalenteri/ 
(ilmainen) ja Juoksija-Lehden tapahtumakalenteriin.

- Kisaohjeesta tulee ilmetä selkeästi, miten osanottajan 
tulisi toimia kisapaikalle saavuttaessa, kisan aikana, 
kisan jälkeen. Erityisesti varusteet, juomahuolto, ym. 
ennakkovalmistelua vaativat asiat kiinnostavat.

- On hyvä antaa myös ohjeet yleisölle, jotta kisapaikalle ja 
reitin varrelle saadaan tunnelmaa.

- Tietoa kannattaa jakaa myös muille paikallisille toimijoille, esim. metsästysseuralle, ratsastajille, 
samoilla reiteillä liikkuville ulkoilijoille ym. ryhmille, joiden on hyvä osata varautua tapahtuman 
olemassaoloon.

- Kisan aikana tiedottaminen kisapaikalla, esim. kuulutus, tulostaulun ylläpito, kisainfo (ohjeet 
toiminnasta kisapaikalla), kisakeskuksen kartta, jne.

- Kisan aikana tiedottaminen netissä, erityisesti sosiaalisessa mediassa. Kuvia ja tunnelmia 
kannattaa laittaa runsaasti jakoon.

- Sosiaalisen median ylläpitoon kannattaa irrottaa kokonaan 1-2 toimitsijaa, niin tiedon jakaminen 
onnistuu varmimmin. Tilannetiedot maastosta nettiin kisan aikana ovat merkittävä lisäarvo 
yleisölle ja hauskaa luettavaa osanottajille jälkeenpäin. Erinomainen ohje sosiaalisen median 
käyttöön urheilutapahtumissa löytyy Hannu Airilan blogista, jossa kuvataan kuinka homma hoitui 
Vaarojen Maratonilla 2014.

- Jos kisan mainetta haluaa kasvattaa, on runsas kuvasato maastosta siihen oiva väline.
- Kisan jälkeen kisareportaasit, tulosten julkaisu, valokuvien jakaminen, juttua paikallislehtiin jne.
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Ilmoittautumisten vastaanotto

Ilmoittautumisten vastaanotto on oma urakkansa, jos kisajärjestäjillä ei ennestään ole käytössä 
siihen soveltuvaa järjestelmää. Ilmainen mutta työläs keino on ottaa ilmoittautumiset vastaan 
meilitse. Pykälää helpompi on tehdä nettipohjainen kaavake, esim. Google Form, jolla osanottaja 
voi syöttää tietonsa suoraan valmiiseen taulukkoon. Molemmissa työtä teettää osanottomaksujen 
seuraaminen, mikäli ne maksetaan ennakkoon pankkitilille.

Muita vaihtoehtoja ovat ainakin oman webbikaupan perustaminen, johon osanottomaksut luodaan 
omiksi tuotteikseen tai kaupallisten ilmoittautumispalveluiden käyttö. Näissä maksu tapahtuu 
ilmoittautumisen yhteydessä, eikä sen kirjautumista tarvitse erikseen vahtia.

Seurakäyttöön kätevä palvelu on Ilmari (www.ilmari.fi), joka on kiinteän vuosimaksunsa ansiosta 
kustannustehokas jos hallittavana on myös muita ilmoittautumisia. Muita hyviä maksullisia 
palveluita ovat mm. Juoksija-Lehden kisakalenterin yhteydessä oleva ilmoittautumispalvelu ja 
MyNextRun.com, josta saa kaiken ilmoittautumiseen liittyvän lähes avaimet käteen -periaatteella.

Kannattaa verrata ilmoittautumistyökalujen hintoja ja palvelun laajuutta. Kaupallinen 
ilmoittautumisjärjestelmä saattaa tehdä huomattavan loven kisabudjettiin, mutta helpottaa 
järjestelyjä ja parantaa kisan näkyvyyttä.

Tulospalvelu

Vaikka polkujuoksussa elämyksellisyys onkin pääosassa, ovat oikeat ja ajantasaiset tulokset 
kisojen peruselementti. Ajanottomenetelmän valintaan vaikuttaa osanottajamäärä ja se, kuinka 
tiheästi juoksijat tulevat maaliin. Kaupallinen ajanottopalvelu on usein yksi tapahtuman suurimmista 
menoeristä, johon voi laskea alle 1000 osanottajan tapahtumissa kuluvan 3-5€ /osanottaja.

Pienissä tapahtumissa ajanotto on mahdollista 
käsin, tietokoneen taulukkolaskentaohjelmalla 
tai tarkoitukseen kehitetyillä 
älypuhelinsovelluksilla, mutta hyvin pian 
osanottajamäärän kasvaessa tulospalvelun 
jättäminen ammattilaisten tehtäväksi säästää 
kisajärjestäjän isolta vaivalta ja stressiltä ja 
auttaa hyvän osanottokokemuksen 
luomisessa.

Kaupallinen palvelu myös mahdollistaa 
livetulokset netissä ja tiheästi päivittyvän 
tulostaulun. Kilpailjat arvostavat suuresti, jos 

tulokset saadaan maalissa esille tiheään tahtiin juoksijoiden maaliintulon myötä. Vaihtoehtoja ovat 
mm. championchip.fi, championchip.ee, kokkens.fi, runhigh.fi, finnresults.fi ja tulospalvelu.fi, jonka 
alta löytyy useampi yritys. Uutena vaihtoehtona on Karhunkierroksen ja Pallaksen kisoja järjestävä 
NUTS, joka on ryhtynyt tarjoamaan tulospalveluja myös muille tapahtumille. Siellä yhteyshenkilö 
on Jouko Kaarteenaho, jokke@nuts.fi.

Hintatarjous tulospalvelusta kannattaa kysyä useammalta yritykseltä. Hintaan vaikuttavat paitsi 
osanottajamäärä, myös väliaikapisteiden määrä, ajanottojärjestelmä, tapahtumakohtaiset 
erityistarpeet sekä ajanottohenkilöstön matka- ja majoituskulut. Kaikki chippityypit eivät sovellu 
käytettäväksi maastossa, jossa risut voivat niitä repiä. Tämä on syytä varmistaa ajanottofirman 
kanssa etukäteen.
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Kisakeskuksen valmistelut

Hyvin toimivan kilpailukeskuksen aikaansaamiseksi on ratkaistava ainakin seuraavat asiat:
- Pysäköintijärjestelyt ja pysäköinnin opastus. Pysäköintiin tarvitaan toimitsijoita, jotka vapautuvat 

kilpailijoiden saavuttua muihin tehtäviin.
- WC-kapasiteetti, tarvitaanko siirrettäviä toiletteja?
- Peseytyminen, onko tarjolla, riittääkö vesi?
- Viitoitukset kilpailijoille tärkeisiin kohteisiin: pukeutumistilat, WC:t, varusteiden säilytys, lähtö/

maali jos eivät ole näkyvillä.
- Äänentoisto, riittävä teho ja testaaminen, että ääni kuuluu koko sille alueelle, joka halutaan 

kattaa.
- Pöydät ja katokset ajanottoon ym. tärkeisiin tehtäviin, joissa käytetään herkkää elektroniikkaa. 

Näitä voi saada lainaksi esim. kuntien liikuntavirastoilta tai paikallisilta urheiluseuroilta.
- Kisakumppanien näkyvyys tyylikkäästi, jos sellaisia on.
- Lähdön ja maalin toiminta: mitä tekevät kilpailijat ennen lähtöä ja maaliintulon jälkeen, miten 

toiminta opastetaan? Toimitsijoiden ohjeistus.

Kisatoimisto

- Materiaalien jako ennen kisaa on suunniteltava niin, että toimisto ei ruuhkaudu. Tämä vaatii 
ennakkovalmisteluja. Jotta saapuvien osanottajien kirjaaminen olisi sujuvaa, on 
osanottajalistojen oltava valmiina joko paperilla tai suoraan tietokoneella, vastaanottopisteitä 
riittävästi, jaettavat materiaalit pitää pystyä luovuttamaan nopeasti jne.

- Jos kisaan on tulossa paljon osanottajia, kannattaa toimistotiimin harjoitella tehtävää etukäteen. 
Näin toimitsijat oppivat tehtävän ja saadaan arvioitua kauanko yhden osanottajan kirjaaminen 
kestää. Se puolestaan auttaa mitoittamaan toimiston kapasiteetin oikein.

- Kisatoimisto joutuu vastaamaan monenlaisiin kysymyksiin toiminnasta tapahtumaan liittyen. 
Toimistotiimin kannattaa perehtyä etukäteen päivän kulkuun, jotta kaikilla on hyvä käsitys siitä 
mitä tapahtuu, milloin ja missä.

- Toimistoon on hyvä varata työkaluja ja varaosia: saksia, hakaneuloja, nitojia, tyhjiä numero-
lappuja, vahvaa teippiä, paksuja ja ohuita tusseja ym. joilla myös osanottajat voivat säätää 
varusteitaan. Jos kisassa käytetään ajanottochippejä, jotka kiinnitetään nippusiteellä kenkään, 
on varanippusiteille varmasti käyttöä, samoin nippusiteiden katkaisemiseen sopiville pihdeille.

- Hakaneuloja saa valmiissa neljän nipuissa esim. osoitteesta raceresults.com. Sieltä löytyy myös 
edullisia numerolappuja, joskin Nuuksion ja Bodomin numerot on painatettu kotimaisen 
kilpailunumerot.fi:n kautta. Numerolapun materiaaliksi Tyvek on paras, kestävä ja mukavan 
pehmeä. Tyvekille voi painaa myös erittäin veden- ja kulutuksenkestävän reittikartan, mikäli 
sellainen on kisassa jaossa.

Ensiapu

Pätevä ensiaputiimi on osanottajien turvallisuuden kannalta välttämätön osa polkujuoksu-
tapahtumaa. Odotettavissa on erilaisia pienehköjä vaivoja, kuten kaatumisesta syntyneitä haavoja 
ja lihasruhjeita sekä nyrjähdyksiä, joita tapahtuu maastosta riippuen 2-7%:lle osanottajista.

Pidemmillä matkoilla on varauduttava myös neste- ja energiatasapainon ongelmiin. Yhdistelmä 
hellekeli ja maraton maastossa saattaa edellyttää maalissa nesteytysvalmiutta. Kylmällä ilmalla 
taas on hypotermiariski, mikäli osanottaja joutuu jäämään pidemmäksi aikaa paikalleen reitin 
varteen. Vakavatkin vammat ja sairauskohtaukset maastossa ovat mahdollisia, joten ensiaputiimin 
täytyy pystyä tarvittaessa siirtämään liikkumiskyvytön juoksija maastosta ajoreitin varteen.

Kisan pakollisten varusteiden lista on mietittävä siten, että osanottajat pystyvät myös omatoimisesti  
auttamaan itseään ja toisiaan, mikäli järjestettyä ensiapua ei ole heti saatavissa. Kisareitistä ja 
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vuodenajasta riippuen varusteissa pitää myös varautua tilanteeseen, jossa osanottaja joutuu 
odottamaan apua paikallaan huonossa säässä, eli varavaatetus ja -energia saattavat olla tarpeen.

EA-tiimille kannattaa varata varsinaisten EA-välineiden lisäksi energiavalmisteita, juomaa, 
suolatabletteja, rakkolaastareita ja särkylääkkeitä, joilla autetaan osanottajien maaliin pääsyä.

Osanottajien toiminta kisan aikana

Ennen lähtöä on hyvä pitää kisabriiffi, jossa käydään läpi toiminta kisassa. Mitä tehdään, jos on 
ensiavun tarve? Miten reitti on merkitty? Miten toimitaan keskeytystapauksessa? (Aina ilmoitettava 
järjestäjille!) Roskaton toiminta!

Valitettavasti kaikille juoksijoille ei ole ilmiselvää, että luontoon ei saa jättää geelien kuoria tai muita 
roskia, vaan tästä on joka kisassa erikseen muistutettava. Järjestäjä voi ehkäistä roskaantumista 
antamalla hyvät ohjeet, mihin roskat voi reitillä jättää ja kannustamalla aktiviisesti roskattomuuteen. 
Myös juomapisteiden suunnittelulla ja ohjeistuksella tähän voi vaikuttaa.

Maali

Kun urakka on ohi, maalissa on mukava hengähtää ja jakaa kokemuksia kisakumppaneiden 
kanssa. Ensin kuitenkin järjestäjän on kerättävä chipit pois, joten siihen on varattava toimitsijoita ja 
työkaluja.

Juomatarjoilu, kisamuisto, tulospalvelu, ruokailumahdollisuus, lämmin pesu ja muut isot ja pienet 
asiat täydentävät hyvän kokemuksen tapahtumasta. Tähän kannattaa satsata - hyvän tapahtuman 
tunnistaa siitä että osanottajat viihtyvät kisapaikalla juoksun jälkeen. Tässäkin on hyvä palauttaa 
mieliin tekstin alussa esitetty kysymys: Millaisen kokemuksen haluamme osanottajille tarjota? Mitä 
itse haluaisin osanottajana kokea?

Kun viimeinen juoksija on saatu maaliin, on muistettava tärkeä turva-asia, maaliintulleiden 
tarkistus: Ovatko kaikki maastoon lähteneet tulleet sieltä pois? Reitiltä harhautumiset, 
keskeytykset, matkan varrelle pudonneet chipit ynnä muut asiat voivat aiheuttaa eroja lähtö- ja 
tuloslistoissa, joten osanottajien puhelinnumerot on syytä olla tiedossa, jotta tarkistussoitto on 
tarvittaessa mahdollinen. Myös etsintävalmius on pidettävä yllä siihen asti, että kaikki on varmasti 
saatu pois maastosta.
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Jälkihoito

- Viitoitusten purkaminen kannattaa hoitaa heti kisapäivänä, jos suinkin mahdollista. Pitkäksi 
aikaa metsään jääneet merkit herättävät pahennusta muissa ulkoilijoissa ja voivat vaikeuttaa 
lupien saamista jatkossa. Reitin muun kunnon katsastus ja roskien kerääminen maasta 
jälkeenpäin.

- Kilpailukeskuksen purku
- Kiitokset osanottajille, tulokset ja kuvat jakoon, osanottajien kokemusten (blogien ym.) 

välittämistä eteenpäin.
- Kiitokset toimitsijoille, maanomistajille, tukijoille ja muille yhteistyötahoille
- Uutisointia tarpeen mukaan eri kanavissa

Siitä se lähtee, siis innolla kisaa tekemään!

Lisäohjeita saa kysellä ja täydennyksiä ohjeeseen ehdottaa meilitse terho.lahtinen@gmail.com

Kuvat: Juhani Keski-Rahkonen, Salla Lyytinen, Terho Lahtinen, Kaj Ewart
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