
 

 

Fin5 2021 Suunnistusviikon kilpailuohjeet 
Posio-Kuusamo 11.-16.7.2021 

(Päivitetty 5.7.2021) 

Johdanto 

Nämä ovat Fin5- suunnistusviikon kilpailuohjeet, joita päivitetään tarpeen mukaan aina 

kisatapahtumaan saakka. Mahdolliset muutokset koronaepidemian osalta voivat vaikuttaa 

ohjeistukseen. Tiedotamme asiasta Fin5-nettisivujen ja muiden kanavien kautta. 

Koronaohjeistus tapahtumaan saapuville  

Fin5- suunnistusviikon avointen sarjojen kuntosuunnistukseen voi ilmoittautua myös 

paikan päällä rastilippu.fi-palvelun kautta! Suosittelemme kuitenkin edelleen hyvissä 

ajoin ennakkoon ilmoittautumista, jolloin suunnistamaan lähteminen olisi 

mahdollisimman sujuvaa.  

 

Yleisön saapuminen suunnistusviikolle ei ole mahdollista, mutta esimerkiksi lasten 

sarjojen suunnistajille sallitaan huoltajien / saattajien mukana olo. Lisäksi suunnistavan 

henkilön perheen/ryhmän jäsenet (esim. lapset, jotka eivät suunnista) voivat saapua 

kilpailukeskukseen muun perheen/ryhmän mukana, mikäli esimerkiksi lapsen hoito tai 

muu tärkeä tehtävä tämän vaatii. 

Kilpasarjojen (H/D8-95) jälki-ilmoittautuminen päättyy ke 23.6.2021 klo 23.59 - 

Edellä mainitun ajan jälkeen emme voi ottaa enää ilmoittautumisia vastaan - 

Kilpasarjojen lähtölistat (ilman lähtöaikoja) ovat 2021.fin5.fi -> Tulospalvelu -sivulla. 

Kilpasarjoissa on käytössä vapaat lähtöajat pois lukien H/D16-21E -sarjat.  

Eliittisarjojen eli H/D16-21E-sarjojen lähtölistat julkaistaan perjantaina 25.6.2021. 

Kilpasarjojen osallistujat voivat valita lähtöaikansa jokaiselle kisaviikon kilpailupäivälle 

26.6.– 2.7. klo 23.59 välisenä aikana. Tämän jälkeen valitsematta jääneet lähtöajat 

määrätään satunnaisesti.  

Avointen sarjojen kuntosuunnistuksen ennakkoilmoittautuminen 

alennettuun hintaan päättyy ke 23.6.2021 klo 23.59. Tämän jälkeen voi 

ilmoittautua Rastilippu.fi-palvelun kautta, myös kilpailupäivänä.  

- Avointen sarjojen ilmoittautuneet ovat nähtävissä 2021.fin5.fi -> Tulospalvelu -sivulla  

- Avointen sarjojen kuntosuunnistuksessa ei ole käytössä lähtöaikoja, eli voi 

suunnistaa haluamanaan aikana päivittäin ilman ennakkoilmoitusta, lähdön ollessa 

avoinna. 

 

Avointen sarjojen kuntosuunnistukseen ilmoittautuminen paikan päällä 

- Paikan päällä ilmoittautuminen VAIN Rastilippu.fi-palvelun kautta (14-v tai 

vanhemmat osallistujat). Koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi emme ota 

paikan päällä vastaan paperiselle ilmoittautumislomakkeelle täytettyjä 

ilmoittautumisia. 

- Lasten (alle 14-v) ja Perhe-RR -sarjoihin ilmoittaudutaan sähköpostitse; 

seppo.linjakumpu@kev.fi, 9.7.2021 mennessä. 

- Avointen sarjojen kuntosuunnistaja voi mennä lähtöön itselleen parhaiten 

sopivimpaan aikaan ja lähteä metsään tekemään suunnistussuoritusta 



 

 

jokaisena kilpailupäivänä seuraavasti: 

1. osakilpailu (su 11.7. klo 11-16), 2., 3. ja 4. osakilpailu (ma 12.7., ke 14.7. ja to 

15.7. klo 10-15) sekä 5. osakilpailu (pe 16.7. klo 9-14) 

Koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi seuraavat kilpailukeskuksen 

palvelut ovat poikkeavat tämän vuoden suunnistusviikolla:  

- Muksula-palvelu ei ole käytössä  

-> Hyödyntäkää kilpasarjojen ja avointen sarjojen vapaavalintaiset lähtöajat -> Sen 

sijaan Labyrintti/Rastiralli-toimintapiste (alle kouluikäisille) palvelee jokaisena 

kisapäivänä  

- Pesupaikka ei ole käytössä  

- Maalissa ei ole juomapistettä  

-> hellekelillä suosittelemme varaamaan juomapullon mukaan 

suunnistussuoritukseen  

- Tulostauluja ei ole kilpailukeskuksessa  

-> Online-tulokset ovat 2021.fin5.fi -> Tulospalvelu -sivulla  

- Koiraparkki-palvelu ei ole käytössä  

-> Hyödyntäkää paikallisia koirahoitoloita 

- Seuratelttapaikat ovat vain ennakkoon varattavissa -> katso tarkemmat ohjeet 

kilpailuohjeiden osiosta seurateltat. Paikkoja on rajoitettu määrä. Ilman merkattua paikkaa 

seurateltan pystyttäminen kilpailukeskukseen on kielletty!  

Ennen Fin5 2021 Suunnistusviikko -matkalle lähtöä  

- Suosittelemme Koronavilkku-sovelluksen lataamista ennakkoon  

- Kilpailuun ja Koillismaalle voi lähteä matkustamaan vain täysin oireettomana  

Fin5 2021 Suunnistusviikko -matkan aikana  

- Noudatetaan voimassa olevia hygienia-, turvaväli- ja kasvomaskisuosituksia koko matkan 

ajan kotipaikkakunnalta Koillismaalle ja takaisin  

- Kasvomaskeja tulee käyttää koko kilpailun ajan (pl. suunnistusviikon 

suunnistussuoritusten aika) sekä Koillismaan alueella julkisilla paikoilla liikuttaessa  

- Kangaskasvomaskien käyttöä ei suositella huonon suojakapasiteetin takia!  

- Kotipaikkakunnalta Koillismaalle ja takaisin kotipaikkakunnalle matkustaessa 

pyydämme välttämään turhia pysähdyksiä julkisilla paikoilla  

- Koillismaan alueella pyydämme minimoimaan julkisilla paikoilla liikkumisen 

sekä majoittumaan yhdessä paikassa ja samassa porukassa koko matkan ajan  

- Käydään vain välttämättömät ruokaostokset tekemässä kaupassa  

- Liikutaan pääsääntöisesti vain omassa majoitusryhmässä, kun käydään kisapaikalla tai 

muualla esimerkiksi retkeilemässä jne.  

Fin5 2021 Suunnistusviikko -suunnistusviikon aikana  

- Noudatetaan hygienia-, turvaväli- ja kasvomaskisuosituksia kilpailukeskuksessa ja 

kisakylässä  

- Käsienpesu/käsidesin käyttö aina, kun tullaan sisälle yleisiin tiloihin 

- Käsienpesu/käsidesin käyttö aina, kun tullaan asiakaspalvelupisteelle (esim. Fin5-info, 

ravintola- ja kahvilapisteet, kaupat jne)  

- Turvavälien pitäminen sekä sisällä että ulkona  



 

 

- Kasvomaskeja on käytettävä koko tapahtuman ajan kilpailukeskuksessa tai 

kilpailualueella liikuttaessa  

- Kangaskasvomaskien käyttöä ei suositella niiden huonon suojakapasiteetin takia! 

- Suunnistajan on käytettävä omaa kasvomaskia  

-> Bussissa P-alueilta kilpailukeskukseen ja takaisin kulkiessa 

-> Lähtöpaikalle kulkiessa ja lähtöpaikalla (ennen lähtöä)  

-> Välittömästi maaliin saapumisen jälkeen suunnistussuorituksessa mukana ollut 

kasvomaski on laitettava päälle  

- Suunnistuksen aikana kasvomaskia ei tarvitse käyttää 

- Kasvomaskin hankinta ja käyttövastuu on suunnistajalla 

 

Fin5 2021 Suunnistusviikon järjestelyissä tullaan noudattamaan viranomaisten ajankohtaan 

määräämiä rajoituksia (mm. kokoontumisrajoitukset), joten päivitämme kilpailuohjeita ja 

koronaohjeistusta tarpeen mukaan. 

 

Mikäli epäilet saaneesi koronavirustartunnan 

 

1. Käytä kasvomaskia! 

2. Tee oirearvio omaolo.fi-palvelussa tai ole yhteydessä valtakunnalliseen 

päivystysapunumeroon 116 117 

3. Hakeudu koronatestiin (ajanvarauksella) 

● KAIKKINA PÄIVINÄ Kuusamon Terveyskeskuksen testauspisteeseen (Raistakantie 1, 

93600 Kuusamo) soittamalla arkipäivisin klo 8-15 puh. +358 40 860 0090; muina aikoina 

puh. +358 40 860 8611. 

● KAIKKINA PÄIVINÄ Posion Terveyskeskukseen (Sairaalantie 2, 97900 Posio) soittamalla 

puh. +358 16 254 100. Päivystys on avoinna päivittäin 24h. 

4. Matkalla testiin ja testistä on käytettävä kasvomaskia 

5. Odota kotona/majoituksessa, kunnes saat testituloksen 

Testitulos ilmoitetaan tekstiviestillä: muista varmistaa oikea puhelinnumerosi! 

Terveyskeskuksen toimipisteessä suoritettava COVID-19 koronavirustestaus on 

potilaalle maksuton. 

 

Kilpailusäännöt  

Kilpailuissa noudatetaan IOF:n ja SSL:n sääntöjä sekä järjestäjän antamia ohjeita. 

 

Kilpailukeskukset ja opastukset 

1-2 osakilpailun kilpailukeskus sijaitsee Rukalta n. 63 km päässä. Kaksi ensimmäistä 

kilpailua käydään Posiolla, Kirintövaaran laskettelukeskuksen toimiessa kilpailukeskuksena. 

Kolme viimeistä osakilpailua suunnistetaan Kuusamossa, Meskusvaarassa, jonka 

kilpailukeskus sijaitsee n. 33km Rukalta.  

 

Kilpailukeskuksessa on mm. ravintola- ja kahvilapalvelut, suunnistus- ja 

urheilutarvikekaupat, esittely- ja myyntipisteitä sekä labyrintti +rastiralli lapsille. 

Aikaisemmasta poiketen, koronavirusepidemiasta johtuen, kilpailukeskuksessa ei ole 

pesupaikkaa eikä muksula-palvelua. 

 

 



 

 

Kilpailukeskusten navigointiosoitteet: 

Posio (osakilpailut 1-2): Kiririnteentie 1, 97900 Posio. Kuusamo (osakilpailut 3-5): 

Alatalontie 2, 93800 Kuusamo 

 

Kisakylän navigointiosoite:  

Rukan kokouskeskus, Hotelli Scandic Rukahovi, Rukankyläntie 15, 93830 Rukatunturi.  

 

Opastus, liikenne ja pysäköinti  

Opastus kisakylään, kilpailukeskuksiin ja paikoitusalueille:  

 

Opastus Rukan kisakylään:  

- Kuusamon taajamasta: Kajaanintieltä (valtatie E63/5) ja Ouluntieltä (20) liikenneympyrästä 

opastus 

- Rovaniemen suunnasta (kantatie 81) opasteet Posion taajamasta Rukalle ja Kirintövaaran 

kilpailukeskukseen.  

-Kemijärventieltä (valtatie E63/5) opastus Rukan kisakylään. 

 

Kilpailukeskuksiin: 

- Rukan kisakylästä opastukset kilpailukeskuksiin. Opastukset kilpailukeskuksiin kisakylästä 

alkavat Rukan matkailukeskuksesta vt 5 (E63) ja Rukatunturintien (nro 8692) risteyksestä.  

- Rovaniemen suunnasta (kantatie 81) opasteet Posion taajamasta Rukalle ja Kirintövaaran 

kilpailukeskukseen 

- Kuusamon taajamasta: Kajaanintieltä (valtatie E63/5) ja Ouluntieltä (20) liikenneympyrästä 

opastukset kilpailukeskuksiin.  

 

Opasteet ovat paikoillaan perjantaina 9.7.2021 klo 15.00 alkaen.  

 

Pysäköinti  

Pysäköintialueet sijaitsevat 400-6000 metrin etäisyydellä kilpailukeskuksesta. Lisäksi 

lähipysäköintialueella (vain Kuusamon Meskusvaaran kilpailukeskuksessa) jätetään 

matkustajat kilpailukeskukseen ja ajetaan auto tienvarsiparkkiin 400-2000 metrin 

etäisyydelle.  

Posio: P-alueet sijaitsevat 1-2 osakilpailuissa Posion taajamassa ja entisen ovitehtaan 

alueella. Näistä kuljetus non-stop busseilla kilpailukeskukseen.  

Kuusamo: 3-5 osakilpailuissa paikoitus 2000-6000 m etäisyydellä raviradalla, koulun 

alueella sekä lisäksi lähiparkki 400-2000 m etäisyydellä kilpailukeskuksesta. Kuljetus 

raviradalta ja koulun p-alueelta non-stop busseilla kilpailukeskukseen. Lähiparkissa 

Meskusvaarassa matkustajien jättö kilpailukeskuksen kohdalla ja auto tienvarsiparkkiin. 

Lähiparkki/tienvarsipaikoitus on tarkoitettu lapsiperheille.  

 

Polkupyöräparkit 

Sekä Kirintövaaran että Meskusvaaran kilpailukeskuksista/kilpailukeskuksien läheisyydestä 

löytyvät ilmaiset pyöräparkit polkupyörillä kulkeville.  

 

Moottoripyörät ja mopot 

Moottoripyörille ja mopoille ei ole erillistä pysäköintialuetta vaan ne voi jättää tapahtuman 

pysäköintialueille. Moottoripyöristä ja mopoista ei tarvitse maksaa pysäköintimaksua. 



 

 

Asuntoautot- ja asuntovaunut  

Asuntoautoilla voi saapua tapahtuman P-alueille. HUOM! Asuntovaunuilla ei voi saapua 

kilpailukeskuksen P-alueille, joten suosittelemme jättämään asuntovaunut 

majoituspaikkaan tai jonnekin julkiselle P-alueelle.  

 

Seurabussit  

Seurabusseille ei ole kilpailukeskuksessa paikoitustilaa. Seurabussit voivat jättää osallistujat 

kilpailukeskuksen bussipysäkille ja jatkaa sen jälkeen tapahtuman P-alueille. 

 

Fin5-Kisabussi  

Kisabussi kulkee kilpailupäivinä Rukan ja kilpailukeskusten välillä kerran päivässä. Meno 

Rukalta klo 9:00 bussien lähtöpaikalta Kumpare-liikekeskuksen edestä. Paluu päivittäin klo 

15:00 kilpailukeskuksesta. Bussiin on ollut ennakkovaraus 31.5. mennessä. Mikäli tilaa 

jää, voi bussiin varata lippuja KEV:n toimiston kautta 23.6. saakka, s-postilla: 

seppo.linjakumpu@kev.fi. 

 

Tarkemmat aikataulut julkaistaan käsiohjelmassa ja verkkosivuillamme 2021.fin5.fi. 

Kisabussissa ja non-stop busseissa on kasvomaskin käyttöpakko. Busseissa käytetään 

vajaata täyttöastetta.  

 

Pysäköintiliput  

Pysäköintiliput tarkistetaan poistuttaessa pysäköintialueilta.  

Lippuja voit ostaa: 

1) etukäteen maksamalla Fin5 tilille FI83 5194 0720 1118 92  

    (nouto Fin5-infosta maksukuittia vastaan), viestiosaan tieto Fin5/pysäköintimaksu 

2) kisakylän Fin5-infosta  

3) kilpailukeskuksen Fin5-infosta kilpailupäivinä ja  

4) viimeistään poistuttaessa pysäköintialueelta (vain käteisellä vain päivämaksu).  

 

Pysäköintijärjestelyjen sujumiseksi suosittelemme ostamaan lipun etukäteen, 

maksamalla Fin5:n tilille ja hakemalla P-lipun kisainfosta.  

 

Pysäköintien hinnat  

Parkkilipun hinta on 35 €/vk tai 10 €/päivä. Hintaan sisältyvät non-stop bussikuljetukset 

parkkipaikalta kilpailupaikalle ja takaisin p-alueelle. (Kuljetukset Rukalta kisapaikalle ja 

takaisin eivät kuulu parkkilippujen hintaan ja ne kuljetukset tulee varata erikseen, 

etukäteen). Linja-autoilla viikkohinta 60 € tai 20 €/päivä. 

 

Kartat ja rastinmääritteet 

Suunnistusviikolla on käytössä jokaisessa osakilpailussa erilliset karttalehdet. Kartoitustyö 

on tehty vuonna 2019 ja päivitetty v. 2020 ja 2021 aikana. Kartoitusta ovat suorittaneet 

Tapio Tahkola, Paavo Tahkola ja Santeri Aikio. 

 

Kilpailukartat ovat 6-värisiä ja ne on painettu 6/2021 G-Print 115 g paperille, kartat ovat 

muovisuojuksessa, muoveja ei ole saumattu. Nuorten ja aikuisten sarjoissa kartan koot ovat 

A3 tai A4 ja lasten sarjoissa A5. Mittakaava on 1:10 000 ja käyräväli 5 m. H/D45AL sarjasta 

alkaen vanhempien sarjoissa mittakaava on 1:7 500.  

mailto:seppo.linjakumpu@kev.fi


 

 

 

Rastit on merkitty maastoon oranssivalkoisin rastilipuin. Mallirasti löytyy opaspaalulta. 

Rastinmääritteet on painettu ainoastaan karttoihin. Rastikoodi on rastin järjestysnumeron 

vieressä (RR-sarjoilla kooditus RR1 jne…) 

 

Kilpailukarttoihin on merkitty juomapaikat, joista viestiyhteys maalialueelle ja ensiapuun. 

Karttaan on merkitty kiellettyjä alueita, joille meno aiheuttaa suorituksen hylkäyksen.  

 

Lähtöihin on kuljettava viitoitettua reittiä pitkin. Kilpailukarttoihin piirrettyjä rastivälillä olevia 

viitoituksia on noudatettava. Karttoja ei kerätä maalissa pois kilpailijoilta. Kilpailijoiden tulee 

muistaa lajisääntöjen edellyttämä rehellinen toiminta ennen ja jälkeen kilpailusuorituksen. 

Suoritustaan odottavat kilpailijat eivät saa tutustua etukäteen ratoihin. 

 

Piikkarien käyttö 

Kilpailussa EI sallita piikkarien käyttöä. 

 

Rastit ja leimausjärjestelmä 

Mallirasti on kilpailukeskuksen opaspaalun läheisyydessä. Kaikissa sarjoissa on Emit-

leimaus. Rastireittiratojen (RR) mallirasti on lähtöpaikalla.  

 

Radat 

Ratapituudet löytyvät erillisestä taulukosta. Rasteja on maastossa lähekkäin, joten 

rastikoodi on syytä tarkistaa huolellisesti. 

 

Kilpasarjojen kilpailumateriaali  

Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroa. Kilpailunumeron voi noutaa kilpailukeskuksesta 

Fin5-infon läheisyydessä olevalta narulta. Lisäksi kilpailunumeron voi noutaa lauantaina 

10.7. klo 14-20 Kisakylästä Rukalla, kongressikeskuksen edustalta. Kilpailunumeron voi 

tarkistaa 2021.fin5.fi -> Tulospalvelu -verkkosivulta. Kilpailija kiinnittää numeronsa omilla 

hakaneuloilla. Hakaneuloja voi ostaa Fin5-infosta hintaan 1 € / 4 kpl. Osallistujat käyttävät 

samaa kilpailunumeroa koko viikon ajan.  

 

Kadonneen kilpailunumeron tilalle voi Fin5-infosta lunastaa uuden 2 euron hintaan.  

 

Kilpasarjojen osallistujille etukäteen varatut Emit-kortit voi noutaa Fin5-infosta ja 

tarvittaessa maksaa vuokran paikan päällä, hinta 15 €/vko tai 5 €/pv. Palauttamattomasta 

Emit-kortista veloitamme 80 €.  

 

Emit-kortin kunnon voi tarkistaa kilpailukeskuksen mallirastin luona.  

 

Samaa Emit-korttia EI VOI käyttää kilpasarjoissa ja avoimissa sarjoissa.  

 

Emit-numeron muutokset:  

23.6. asti voit tehdä emit-muutoksen suoraan IRMA-palveluun maksutta. 24.6. alkaen 

Emit-numeron vaihdon voi ilmoittaa vain sähköpostitse Fin5- toimistoon osoitteella 

seppo.linjakumpu@kev.fi ja vaihdosta peritään käsittelymaksu 10 €.  



 

 

 

Tapahtuman aikana 11.-16.7.2021 Emit-numeron vaihdon voi ilmoittaa vain paikan päällä 

Fin5-infoon ja vaihdosta peritään käsittelymaksu 10 €.  

 

MUISTA TARKISTAA EMIT-KORTIN NUMEROSI JA MUUT KILPAILIJATIETOSI VIIKON 

25 AIKANA JULKAISTAVASTA LÄHTÖLUETTELOSTA JA ILMOITA 

KILPAILUTOIMISTOON MAHDOLLISET MUUTOKSET!  

 

Kilpailija on itse vastuussa elektronisen kilpailukorttinsa toimivuudesta ja siitä että käyttää 

lähtöluettelossa mainittua kilpailukorttia. Kilpailun järjestäjä ei tule 

tarkistamaan/varmistamaan kilpailijan kilpailukortin oikeellisuutta ennen lähtöä. Jos kilpailija 

käyttää muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua elektronista kilpailukorttia, suoritus hylätään 

(Suunnistuksen lajisääntö 11.518).  

 

Kilpailussa käytetään Suomen Suunnistusliiton hyväksymää elektronista tai mekaanista 

rekisteröintilaitetta. Vain alkuperäisen avaamattoman elektronisen kilpailukortin (Emit-kortti) 

käyttö on sallittua kilpailuissa.  

 

Emit-tarkistusliuskat ovat lähtöpaikoilla. 

 

Lähdöt  

Opastukset lähtöihin alkavat kilpailukeskuksen opaspaalulta. Jokaisen sarjan lähtöpaikan 

numero on sama kaikissa osakilpailussa.  

Ensimmäiset lähdöt ovat osakilpailuittain seuraavasti:  

Sunnuntaina 11.7. klo 11.00  

Maanantaina 12.7. klo 10.00 

Keskiviikkona 14.7. klo 10.00  

Torstaina 15.7. klo 10.00  

Perjantaina 16.7. klo 9.00  

 

Lähtöpaikkojen numerot, kumppanit ja lähtöviitoitusten tiedot selviävät alla olevasta 

taulukosta. Matkat lähtöihin, tiedot eri sarjojen lähtöpaikoista sekä WC- ja juomapisteet 

lähtöviitoitusten varrella löytyvät käsiohjelman erillisestä lähtöpaikat-opaskartasta. 

 

Opastukset lähtöpaikoille ja kumppanit/viitoitusnauhat 

Lähtö 1 Koillismaan Osuuskauppa 

Lähtö 2 Pentik 

Lähtö 3 Ruka Kuusamo Matkailu  

Lähtö 4 OP- Pohjola  

Lähtö 5 Posion kunta/ Kuusamon kaupunki 

 

Toiminta lähtöpaikalla (lähdöt 1-3)  

Noudattakaa 1-2 m turvaväliä lähtöpaikan alueella. Pitäkää kasvomaskit päällä, kunnes 

lähtöhetkeen on 1 min jäljellä (karttalaatikon viereen siirtymiseen saakka). Viimeisen 

minuutin aikana ottakaa kasvomaski pois päältä ja laittakaa roskikseen. Alle 12-vuotiaiden 

suunnistajien ei tarvitse käyttää kasvomaskia (THL:n ikäsuositus).  

 

4 min Kilpailijat kutsutaan lähtöön. Samalla tarkistetaan kilpailunumero.  



 

 

3 min Emit-korttien nollaus.  

2 min Kilpailukartta on nähtävillä.  

1 min Kilpailija siirtyy karttalaatikon viereen. Kartta otetaan lähtöhetkellä. Kilpailija vastaa 

oikean kartan ottamisesta karttalaatikosta (Suunnistuksen lajisääntö 3.78). 

Karttalaatikkoon on merkitty sarjan tunnus (esim. D35A).  

 

Osakilpailuissa 1,3,4 ja 5 on viitoitus lähtöpaikalta K-pisteelle. Osakilpailussa 2 ei ole 

viitoituista K-pisteelle vaan K-piste on lähtöpaikalla. 

 

Myöhästyneet kilpailijat ilmoittautuvat lähdön henkilölle, joka tarkastaa kilpailijan tiedot ja 

nollaa Emit-kortin sekä antaa kilpailijalle lähtöluvan.  

 

Toiminta lähtöpaikalla 4  

Noudattakaa 1-2 m turvaväliä lähtöpaikan alueella. Pitäkää kasvomaskit päällä, kunnes 

lähtöhetkeen on 1 min jäljellä (karttalaatikon viereen siirtymiseen saakka). Viimeisen 

minuutin aikana ottakaa kasvomaski pois päältä ja laittakaa roskikseen. Alle 12-vuotiaiden 

suunnistajien ei tarvitse käyttää kasvomaskia (THL:n ikäsuositus).  

 

5 min Kilpailijat kutsutaan lähtöön lukemalla lähtöaika ja kilpailijan nimi. Sarjoissa H/D8-

10RR ja H/D12TR suunnistaja saa tutustua karttaan minuutin ajan. Kartassa on kunkin 

sarjan ratapainatus. Myös muut lasten sarjat saavat tutustua karttaan minuutin ajan, mutta 

näihin mallikarttoihin on merkitty vain K-piste.  

4 min Tarkastetaan kilpailunumero  

3 min Emit-korttien nollaus.  

2 min RR- ja TR-radan suunnistajat saavat kartan 2 min ennen lähtöä ja halutessaan myös 

opastusta. Muilla lasten sarjoilla on nähtävillä kartta, johon on merkitty K-piste. K-piste on 

lähtöpisteessä (lähtöpaikalla). Veteraanisarjoilla nähtävillä puhdas mallikartta.  

1 min RR- ja TR-radan suunnistajat saavat tutkia karttaa. Muut lasten sarjat saavat oman 

karttansa ja voivat tutustua siihen minuutin ajan. Veteraanisarjat saavat kartan 

karttatelineestä vasta lähtöhetkellä.  

 

Rastireittisuunnistus (RR)  

Käytössä on kaksi eri rastireittirataa, jotka lähtevät lähtöpaikoilta eri suuntiin. RR-radat 

kulkevat alkumatkan erillään ja yhtyvät kolmannella (RR3) rastilla. RR3 rastilla on 

opashenkilö, joka ohjaa maalin suuntaan kysyttäessä. Loppumatka molemmilla RR-radoilla 

on sama.  

 

RR-ratojen viitoitus on merkitty maastoon yhtenäisellä muovinauhalla. Sarjojen H/D8RR ja 

Perhesarjan muovinauha on koko matkan ajan VALKOINEN. Sarjoilla H/D9RR ja H/D10RR 

muovinauhan väri on alkumatkan KELTAINEN ja loppumatkasta, kun reitit kulkevat 

yhdessä, on väri VALKOINEN.  

 

Karttaan RR-radan viitoitus on merkitty oranssilla läpikuultavalla viivalla. Viitoitus, jonka 

varrella oman sarjan rastit sijaitsevat, on kuvattu yhtenäisellä viivalla ja alkumatkan toisen 

sarjan käyttämä viitoitus katkoviivalla.  

 



 

 

RR-sarjojen rasteilla on järjestysnumeron mukainen RR-tunnus (RR1, RR2, jne.)  

RR-sarjojen suoritusta ei hylätä puuttuvan rastileimauksen takia, vaan kilpailija saa 10 

minuutin lisäajan puuttuvasta rastista.  

 

 

Tukireittisuunnistus (TR)  

Tukireittirata käyttää molempien rastireittiratojen viitoituksia. Viitoitukset on merkitty 

maastoon VALKOISELLA ja KELTAISELLA muovinauhalla. Karttaan viitoitukset on merkitty 

oranssilla läpikuultavalla yhtenäisellä viivalla.  

 

Sarjoissa H/D12, H/D13–14B ja H/D13A lähtötoiminnot ovat muuten samat kuin sarjoissa 

H/D12TR, mutta 5 min ja 2 min ennen lähtöä näytettävään karttaan on ratapainatuksista 

esitetty ainoastaan K-piste. Nämä sarjat saavat ottaa kartan 1 min ennen lähtöä.  

 

Toiminta sarjojen H/D14A lähdöissä LÄHTÖPAIKALLA 4  

Sarjoissa H/D14A lähtötoiminnot ovat poikkeuksellisesti samat kuin aikuisten sarjoissa. 

 

Juomapisteet ja ensiapu maastossa  

Kaikissa osakilpailuissa on maastossa juomapisteitä, jotka ovat merkitty karttaan. 

Juomapisteiltä on puhelinyhteys kilpailukeskuksen ensiapuryhmään. Tarvittaessa 

loukkaantunut kilpailija voidaan noutaa juomapisteeltä. Juomapisteillä on tarjolla vettä.  

 

Heti maalissa ei ole juomapistettä (koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi). 

Kilpailukeskuksessa on vesipiste. Hellekelillä suosittelemme varaamaan juomapullon 

mukaan suunnistussuoritukseen, jotta maaliin saapuessa saa välittömästi nautittua nestettä.  

 

Ensiapu  

Ensiapupiste sijaitsee maalin välittömässä läheisyydessä. Ensiapuryhmä päivystää 

kilpailukeskuksessa jokaisena kilpailupäivänä.  

 

Maali  

Kaikki suunnistajat (pois lukien avoimet kuntosarjat) juoksevat yhteiseen maalikarsinaan. 

Avoimien sarjojen juoksijat tulevat maalissa omaan maalikarsinaan, myös Perhe-RR.   

Maali suljetaan seuraavasti:  

Sunnuntaina 11.7. klo 18.30  

Maanantaina 12.7.klo 18.00 

Keskiviikkona 14.7. klo 17.30  

Torstaina 15.7. klo 17.30  

Perjantaina 16.7. klo 17.00  

Heti maalissa ei ole juomapistettä (koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi). 

Kilpailukeskuksessa on juomapiste. Hellekelillä suosittelemme varaamaan juomapullon 

mukaan suunnistussuoritukseen, jotta maaliin saapuessa saa välittömästi nautittua nestettä.  

 

Keskeyttäneet  

Keskeyttäneet tulevat normaalisti maaliin ja ilmoittavat Emit-tarkistuspisteessä 

keskeyttämisestään.  

 

Tulokset ja rastiväliajat  



 

 

Tulokset ja rastiväliajat ovat nähtävänä internetissä 2021.fin5.fi → Tulospalvelu. 

 

WC  

WC:t sijaitsevat kilpailukeskuksessa. Lähtöviitoituksien varrella on myös WC-pisteitä (ks. 

lähtöpaikkojen opaskartta).  

 

Huom! Osakilpailujen parkkialueilla ei ole vessoja. Bussien jättö- ja noutopiste Posion 

Kirintövaaran kisakeskuksessa on aivan vessojen läheisyydessä. Sen sijaan Kuusamon 

Meskusvaaran osakilpailuissa ei ole vessoja bussien jättö- ja noutopisteen lähellä. 

 

Peseytyminen  

Pesupaikkaa ei ole kilpailukeskuksessa.  

 

Rastiralli ja labyrintti- suunnistus 

Rastiralli- ja Labyrintti- toimintapiste palvelee kilpailukeskuksessa jokaisena kisapäivänä, 

mikäli voimassa olevat koronaan liittyvät kokoontumisrajoitukset ja muut rajoitukset tämän 

sallivat. Toiminnot on suunnattu lapsille, jotka eivät vielä osallistu varsinaiseen 

suunnistukseen. Rastirallireitin siimarin varrella on luonto- ja suunnistusaiheisia tehtäviä. 

Mukaan pikkusuunnistaja tarvitsee lukutaitoisen kaverin. Labyrinttisuunnistusta voivat 

kokeilla myös kouluikäiset lapset. 

 

Rastirallin lähtö ja maali sijaitsevat samassa paikassa. Lähdössä lähtijä saa kartan ja 

tarvittavan ohjeistuksen. Rastirallin osallistumismaksu maksetaan Fin5-tilille etukäteen ja 

maksukuitti on näytettävä rastiralli-toimipisteellä toimitsijalle. Osallistumismaksun voi 

maksaa myös paikan päällä käteisellä, mutta suosittelemme pankkitilin kautta tehtävää 

maksua. Rastirallin hinnat ovat seuraavat: 5 € / päivä, 15 € / viikko. 

 

Labyrintti-suunnistus on maksuton.  

 

Aukioloajat:  

Sunnuntaina 11.7. klo 11-16  

Maanantaina 12.7. klo 10-15 

Keskiviikkona 14.7. klo 10-15  

Torstaina 15.7. klo 10-15  

Perjantaina 16.7. klo 9-14  

 

Koiraparkki  

Rastiviikolla ei tänä vuonna ole koiraparkkia. Hyödyntäkää paikallisia eläinhoitoloita.  

 

Ravintola- ja kahvilapalvelut  

Kaikki ravintola- ja kahvilapalvelut toimivat vain take away (noutoruoka) -periaatteella. 

Kaikki annokset ovat valmiiksi pakattuja.  

 

Suunnistajan lounasravintola:  

Rastiravintolassa on tarjolla joka päivä kaksi lounasvaihtoehtoa, joista toinen on 

kasvisvaihtoehto. Lounaamme raaka-aineet ovat lähes 90 %:a kotimaisia, joihin ei ole lisätty 

säilöntä- eikä lisäaineita. Kaikki ruoka-annokset kuumennetaan paikan päällä 



 

 

metsäkeittiössämme. Lounaslistamme julkaistaan kotisivuilla kesäkuun aikana. KEV, PosPy 

ja Fin5 2021 toivottavat hyvää ruokahalua koko kisaväelle!  

 

Grillistä: Legendaarisen kisamakkaran lisäksi grillistä tarjoillaan muitakin herkkuja.  

 

Herkkupiste: Kesän makuihin ja tapahtumiin kuuluvat letut, mansikkahillo ja kermavaahto.  

 

Fin5 café: Kotoisassa pullantuoksuisessa kahviossa tuoreen pullan lisäksi herkutellaan 

leivoksilla, erilaisilla välipaloilla ja virvoitusjuomilla.  

 

Seurateltat  

Seuratelttapaikat ovat vain ennakkoon varattavissa. Seuratelttapaikkoja on rajoitettu määrä. 

Jokainen seuratelttapaikka on merkitty valmiiksi kilpailukeskuksiin. Ilman merkattua paikkaa 

seurateltan pystyttäminen kilpailukeskukseen on kielletty. Seurateltta paikat olivat 

varattavissa 31.5.2021 saakka. Kukin seura voi varata vain yhden telttapaikan. Kesäkuussa 

paikan teltalle voi vielä varata, mikäli telttapaikkoja on jäljellä.  

 

Seuratelttojen pystytys on mahdollista Kirintövaarassa la 10.7. klo 15.00-20.00 ja su 11.7. 

klo 9.00 alkaen. Seurateltta-alue sijaitsee kilpailukeskuksen laidalla. Seurateltta-alue on 

merkitty erikseen kylteillä ja rajattu kilpailualueeseen kielletyn alueen nauhalla. 

 

Meskusvaarassa seurateltta-alue on maalisuoran varrella ja sinne teltan pystytys 

mahdollista keskiviikkona 14.7. klo 8 alkaen. 

 

Harjoitusmahdollisuus  

Harjoittelu on mahdollista useilla eri kartoilla Kuusamossa ja Posiolla. 

Harjoituskarttoja/omatoimisuunnistuskarttoja voi ostaa Fin5-infosta. Lisätietoja 

harjoittelumahdollisuuksista 2021.fin.fi -> Lisätietoja -> Aktiviteetit. 

 

Kisakylä  

Kisakylä sijaitsee Rukalla, Hotelli Scandic Rukahovi, kokouskeskuksessa, osoitteessa 

Rukankyläntie 15, 93830 Rukatunturi. Parkkialueita löytyy runsaasti Rukan hiihtostadionilla, 

osoite Hiihtostadionintie 3, 93830 Rukatunturi. 

  

Rukankylän keskustassa on tarjolla myös 300 paikkainen, maksullinen parkkihalli. 

 

Kisakylässä on seuraavat palvelut:  

- Fin5-info: Infoon kuuluvat kilpasarjojen ja avoimien sarjojen palvelu sekä Fin5-kauppa. 

-> Fin5-tuotteet, bussiliput ja parkkiliput  

-> Kilpailunumeron noutomahdollisuus lauantaina 10.7. klo 14-20 

 

Fin5-info  

Suunnistusviikon ajan kilpailutoimisto palvelee kisakylässä ja kilpailukeskuksessa.  

 

Aukioloajat kisakylässä (Kokouskeskus/Rukankyläntie 15, 93830 Rukatunturi)  

Lauantai 10.7.2021: 12.00–20.00  

Sunnuntai 11.7.2021: Ei avoinna 

Maanantai 12.7.2021: Ei avoinna 



 

 

Tiistai 13.7.2021: 12.00–16.00  

Keskiviikko 14.7.2021: Ei avoinna 

Torstai 15.7.2021: Ei avoinna  

Perjantai 16.7.2021: Ei avoinna  

Lauantai 17.7.2021: 10.00–12.00  

 

Aukioloajat kilpailukeskuksissa (Kirintövaara, Meskusvaara)  

Sunnuntai 11.7.2021: 9.00–19.00  

Maanantai 12.7.2021: 9.00-18.00  

Tiistai 13.7.2021: Ei avoinna 

Keskiviikko 14.7.2021: 9.00-18.00  

Torstai 15.7.2021: 09.00–18.00  

Perjantai 16.7.2021: 08.00–18.00  

 

Fin5-kauppa (infon yhteydessä) 

Kisatuotteiden myynti tapahtuu kisakylän ja kilpailukeskuksen Fin5-infossa. Myytävänä on 

Fin5-tuotteita, karttoja ym.  

 

OMATOIMI-rastit  

OMATOIMI-suunnistuskarttoja saatavissa infosta Posion ja Kuusamon maastoihin. Karttojen 

myynti tapahtuu infon aukioloaikoina. Lisätietoa löytyy myös 2021.fin5.fi -> Lisätiedot -> 

Aktiviteetit-kohdasta. 

 

Palkinnot  

 

Osakilpailuvoittajien palkinnot  

Kilpasarjojen osakilpailuvoittajien palkinnot jaetaan seuraavasti:  

1. ja 2. osakilpailut: Maanantaina 12.7., klo 19.00, Rukan kisakylä / Tykkylava. Palkittavia 

pyydetään saapumaan paikalle klo 18.30. Tilaisuudessa noudatetaan voimassa olevia 

hygienia-, turvaväli- ja kasvomaskisuosituksia. Palkittavien osalta edellytämme 

kasvomaskinkäyttöä.  

3. ja 4. osakilpailu: Torstaina 15.7., klo 19.00, Rukan kisakylä / Tykkylava. Palkittavia 

pyydetään saapumaan paikalle klo 18.30. Tilaisuudessa noudatetaan voimassa olevia 

hygienia-, turvaväli- ja kasvomaskisuosituksia. Palkittavien osalta edellytämme 

kasvomaskinkäyttöä.  

 

Hakematta jääneet palkinnot voi noutaa Fin5-infosta; kilpasarjat kilpa- infosta ja avoimien 

ratojen arvontapalkinnot kuntosarjan infosta.  

 

Kokonaiskilpailun parhaiden palkitseminen  

Suunnistusviikon yhteistulosten mukaan palkitaan 1-3 parasta. Mikäli osallistujia on 1-5 

palkitaan vain voittaja. Jos osallistujia on 6 tai enemmän niin palkitaan 3 parasta.  

 

H/D16-21E sarjojen parhaat palkitaan perjantaina 16.7. tulosten selvittyä kilpailukeskuksen 

palkintojenjakopisteellä. Tilaisuudessa noudatetaan voimassa olevia hygienia-, turvaväli- ja 

kasvomaskisuosituksia. Palkittavien osalta edellytämme kasvomaskinkäyttöä.  

 



 

 

H/D21E–sarjoissa Fin5 Suunnistusviikon kokonaiskilpailun kolme parasta saavat stipendit. 

Stipendien arvot ovat seuraavat:  

H21E 1. 1500 € 2. 1000 € 3. 500 €  

D21E 1. 1500 € 2. 1000 € 3. 500 €  

 

Muiden sarjojen palkintojenjako toteutetaan noutoperiaatteella perjantaina 16.7. noin klo 

11.00 alkaen. Palkinnot ovat noudettavissa Fin5-infon lähellä olevasta teltasta sen jälkeen, 

kun sarjan lopputulokset ovat varmistuneet. Huomioithan, että vapaista lähtöajoista johtuen 

sarjan lopputulosten valmistuminen saattaa kestää aiempaa pidempään. 

 

Hakematta jääneet palkinnot voi noutaa Fin5-infosta. Palkintojen postitus tapahtuman 

jälkeen onnistuu siten, että vastaanottaja maksaa postimaksun. Mikäli palkinnon saaja 

haluaa, että palkinto postitetaan tapahtuman jälkeen, niin tällöin osallistujan tulee ilmoittaa 

osoitetiedot (postiosoite, sähköposti ja puhelinnumero) Fin5-infoon.  

 

Lasten sarjojen palkinnot  

Kaikki H/D8-10RR ja perhesarjalaiset palkitaan yhteistyökumppanimme tarjoamalla 

erillisellä osallistumispalkinnolla. Palkinnon voi noutaa kilpailukeskuksen Fin5-infosta 

keskiviikosta 14.7. alkaen.  

 

Avointen sarjojen ja perhesarjan palkinnot  

Kaikkien avoimiin sarjoihin ja perhesarjaan osallistuvien kesken arvotaan jokaisena 

kilpailupäivänä palkintoja, jotka jaetaan avointen sarjojen infosta. Jokaisessa sarjassa 

arvotaan vähintään 1 arvontapalkinto / kilpailupäivä. Arvontaan osallistuvat kunakin päivänä 

klo 14.00 mennessä ilmoittautuneet.  

 

Maksutavat Fin5-suunnistusviikolla  

Suurimmassa osassa Fin5-myyntipisteitä (mm. ravintola, kahvila, Fin5-info ja avointen 

sarjojen info, Fin5 kauppa) suositellaan maksamaan debit- ja credit-sirukorteilla (Visa, Visa 

Electron, MasterCard, Maestro). Alueella voi olla myös myyntipisteitä, joissa käy ainoastaan 

käteismaksu, josta johtuen kannattaa varata mukaan myös käteistä rahaa.  

 

Rastilippu.fi on ensisijainen maksupaikka, ilmoittautuessa avoimiin sarjoihin.  

Lisäksi Fin5 avoimiin sarjoihin osallistumisen voi maksaa avointen sarjojen infossa 

seuraavilla maksutavoilla (ilmoittautuminen Rastilippu.fi-palvelussa. Valitse kohta en maksa 

Rastilipussa -> maksan paikan päällä liikuntaedulla):  

- Smartumin kulttuuri- ja liikuntasetelit, Tyky-seteli, Tyky+ -seteli.  

- Edenred-korttimaksu  

- ePassi-maksu, SmartumPay- ja Edenred-mobiilimaksu.  

 

Kysy maksuohjeet paikan päällä avointen sarjojen infosta.  

 

Pankkiautomaatit löytyvät Kuusamon ja Posion keskustasta, sekä Rukalla.  

 

Valokuvaus  

Tapahtumasta otetaan kuvia ja videoita ja niitä julkaistaan 2021.fin5.fi -verkkosivujen 

kuvagalleriassa, facebook-sivustolla, instagram-sivustolla sekä youtube-kanavalla. 



 

 

Järjestäjä pidättää oikeuden käyttää tapahtuman osallistujista (suunnistajat, yleisö jne.) 

otettuja kuvia ja videoita tapahtuman markkinoinnissa.  

 

Tietosuoja  

Ilmoittautumalla tapahtumaan asiakas hyväksyy tietosuojaselosteet: 

tapahtumarekisteriseloste ja markkinointirekisteriseloste, jotka ovat luettavissa 

verkkosivuillamme: 2021.fin5.fi  

 

Turvallisuus  

Kilpailukeskuksen alueella on tulenteko ja tupakanpoltto ehdottomasti kielletty! Toiminta 

hätätilanteessa ohjeet löytyvät käsiohjelman loppuosasta. Yleinen hätänumero on 112. 

 

Fin5-suunnistusviikon järjestelyissä tullaan noudattamaan viranomaisten ajankohtaan 

määräämiä rajoituksia (mm. terveysturvallisuuteen liittyvät kokoontumisrajoitukset).  

 

Järjestäjä: Kuusamon Erä-Veikot ry. / Posion Pyrintö ry. 

 

Kilpailun johto  

Kilpailunjohtaja: Antti Häkämies, a_hakamies@hotmail.com, puh. 041 4579467 

Pääsihteeri: Seppo Linjakumpu, seppo.linjakumpu@kev.fi, puh. +358 400 706 433  

Tiedottaja: Asta Flöjt, asta.flojt@gmail.com, puh. +358 44 3085 337  

Ratamestarit: Timo Ronkainen, Esa Mursu, Jarmo Pyhtinen, Jari Oikarainen, Santeri Aikio, 

Tapio Tahkola, Sanna Soudunsaari 

Kilpailunvalvoja (TA): Tapani Koskela, SSL   

Ratavalvojat: Keijo Parkkinen YlikNM, Tero Taulavuori AlPi, Esa Hietala PudU. 

 

Tuomarineuvosto  
puheenjohtaja Taisto Kemppainen, Vaalan Karhu 

jäsen Seija Jussinniemi, Sinkki-Sepot 
jäsen Antti Härkönen, Pudasjärven Urheilijat 
 

Kilpailutoimisto (Fin5-info)  

Postiosoite: Vanttajantie 6 B, 93600 Kuusamo 

Käyntiosoite: Vanttajantie 6 B, 93600 Kuusamo 

Sähköposti: kev@kev.fi, seppo.linjakumpu@kev.fi  

Puhelin: +358 400 706 433  

 

Verkkosivut: https://2021.fin5.fi/ 

 

Sosiaalinen media:  

facebook: @Fin5Suunnistusviikko2021KuusamoPosio 

instagram: @fin5kuusamoposio 

twitter: @Fin5_2020 

 

Sosiaalisen median hashtagit:  

#fin52021 

  



 

 

 

TOIMINTAOHJEET AVOIMIIN SARJOIHIN JA PERHESARJAAN  

 

Ilmoittautuminen suositellaan tehtäväksi ennakkoon. Ennakkoilmoittautuminen 

alennetuin hinnoin on mahdollista ke 23.6.2021 saakka. Rastilippu.fi-palvelun kautta 

pystyy ilmoittautumaan vielä kisapäivinäkin (yli 14-vuotiaat). 

 

Avointen sarjojen kuntosuunnistajat pääsevät maastoon päivittäin oman aikataulunsa 

mukaisesti, lähdön ollessa avoinna.  

 

Jokaiselle Fin5-suunnistusviikon kilpailupäivälle on mahdollista osallistua avoimiin sarjoihin 

ja perhesarjaan. Kaikki radat voi kiertää yksin tai ryhmässä/perheenä. Näissä sarjoissa 

osallistujille otetaan aika, mutta yhteistuloksia ei lasketa eikä sijoituspalkintoja jaeta.  

 

Toimintamallit avoimiin sarjoihin ilmoittautuneille:  

 

Ilmoittautuneet (oma emit-kortti): Noutavat kilpailunumeron avoimien sarjojen infon 

läheisyydestä, jossa kilpailunumerot ovat narulla. Käytä käsidesiä ennen numeron ottamista 

ja sen jälkeen. Kilpailunumeron noudon jälkeen suunnistaja voi mennä suunnistamaan 

oman valitsemansa vapaan lähtöajan mukaisesti. HUOM! Tässä tapauksessa ei siis 

tarvitse ilmoittautua paikan päällä enää avointen sarjojen infossa!  

 

Ilmoittautuneet (vuokrakortti): Ilmoittautuvat tapahtumaan tullessaan avointen sarjojen 

infossa olevaan ”ennakkoilmoittautuneet” pisteelle, josta he saavat ennakkoon varatun 

emit-kortin ja kilpailunumeron narulta infon ulkopuolelta.  

 

Ilmoittautuminen  

 

Ilmoittautuminen suositellaan tehtäväksi ennakkoon. Ennakkoilmoittautuminen 

alennetuin hinnoin on mahdollista ke 23.6.2021 saakka. Rastilippu.fi-palvelun kautta 

pystyy ilmoittautumaan vielä kisapäivinäkin.  

 

Ilmoittautuminen (aikuiset): ensisijaisesti Rastilippu.fi-palvelun kautta. Ennakkoon 

23.6.2021 saakka myös Irma-ilmoittautumispalvelun kautta. 

 

Avoimeen sarjaan alle 14 v. ja perhesarjaan voi ilmoittautua 9.7.2021 saakka 

sähköpostitse osoitteella seppo.linjakumpu@kev.fi. Maksut etukäteen Fin5 tilille FI83 5194 

0720 1118 92. Viestikenttään fin5-ilmoittautuminen nimen kanssa. 

 

24.6.-9.7.2021 tehtyjen ilmoittautumisten (alle 14v. ja perhesarjan) osallistumismaksun voi 

suorittaa maksamalla ennakkoon Fin5- tilille (esitä ennakkomaksusta kuitti infossa) tai 

tapahtumassa kilpailukeskuksen avointen sarjojen infossa.  

 

Osallistumismaksun voi maksaa:  

- Rastilippu.fi-palvelussa ilmoittautuessa pankkitunnuksilla tai credit/debit-korteilla 

 



 

 

Lisäksi Rastilippu.fi-palvelussa ilmoittautuessa voi valita maksutavaksi liikuntaedun 
(rastittamalla en maksa osallistumistani Rastilipussa-kohdan. Tämä onnistuu vain 
päiväkohtaisesti). Liikuntaedulla maksaminen tapahtuu avoimien sarjojen infossa.  
 

Seuraavilla liikuntaeduilla voi maksaa:   

- Smartumin kulttuuri- ja liikuntasetelit, Tyky-seteli, Tyky+ -seteli  

- Edenred-korttimaksu 

 - ePassi-maksu, SmartumPay ja Edenred-mobiilimaksu  

 

Mikäli käytät liikuntaetua mobiilisti, suorita maksu ennen avointen sarjojen infoon 

saapumista ja näytä kuittia puhelimesi ruudulta infossa, näin asiointi käy kaikista 

nopeimmin. Maksukohteena FIN5 suunnistusviikko löytyy Kuusamon Erä-Veikkojen alta. 

Myös seteleitä voi käyttää, avointen sarjojen info ottaa niitä vastaa. 

 

Emit-kortin voi tarvittaessa vuokrata avointen sarjojen infosta. Katso hintaportaat ja 

tarkemmat ohjeet 2021.fin5.fi  

 

HUOM! Joka päivä voit valita haluamasi sarjan/radan vaikka vasta lähtöpaikalla. Valitsemasi 

sarja ja rata päivitetään tietoihisi aina lähtöpaikalla ennen lähtöä.  

 

Sarjat  

Avoimissa sarjoissa on valittavana jokaisessa osakilpailussa kahdeksan eripituista ja 

eritasoista rataa, joista Perhesarja suunnistetaan rastireittinä (8RR). Katso tarkemmat 

ratatiedot verkkosivuiltamme www.2021.fin5.fi.  

 

Kartat ratapainatuksilla ovat nähtävissä kilpailukeskuksessa avointen sarjojen infon 

läheisyydessä.  

 

Avoimet sarjat A, B ja C lähtöpaikalla 5   

Lähtöajan voi itse päättää ja siirtyä lähtöpaikka numero 5:een. Noudatetaan turvavälejä.  

Toimitsijat kirjaavat kuntosuunnistajat (A, B ja C) lähtöpaikalla halutuille radoille. 

Suunnistajalla tulee olla mukana Emit-kortti ja avointen sarjojen infon narulta tai infosta 

saatu numero. Lähtöpaikalla valitaan oikea kartta. Lähtö tapahtuu nollaamalla Emit-kortti. K-

piste on lähtöpaikalla. 

 

Noudattakaa 1-2 m turvaväliä lähtöpaikan alueella. Pitäkää kasvomaskit päällä, kunnes 

lähtöhetkeen on 1 min jäljellä (karttalaatikon viereen siirtymiseen saakka). Viimeisen 

minuutin aikana ottakaa kasvomaski pois päältä ja laittakaa roskikseen. Alle 12-vuotiaiden 

suunnistajien ei tarvitse käyttää kasvomaskia.  

 

Perhesarja (Perhe-RR) (lähtö 4)  
Perhesarja (perhe RR) lähtee lähdöstä 4. Toimitsijat kirjaavat perhesarjan lähdöstä 4. 

Suunnistajalla tulee olla mukana Emit-kortti ja avointen sarjojen infon läheisyydestä narulta 

otettu numero. Kirjauksen jälkeen perhesarjan suunnistajat ohjataan viitoitettua reittiä pitkin 

lähtöpaikalle, joka sijaitsee lähdön 4 vieressä. Lähtöpaikalla toimitsija antaa kartan/kartat ja 

lähtö tapahtuu nollaamalla Emit-kortti. K-piste on lähtöpaikalla.  

 



 

 

Kaikki avoimien sarjojen ja perhesarjan suunnistajat saapuvat omaan maaliin (Posion 

kunta/Kuusamon kaupunki).  

 

  



 

 

Fin5-info  

Suunnistusviikon ajan kilpailutoimisto palvelee kisakylässä ja kilpailukeskuksessa.  

 

Aukioloajat kisakylässä (Kokouskeskus/Rukankyläntie 15, 93830 Rukatunturi)  

Lauantai 10.7.2021: 12.00–20.00  

Sunnuntai 11.7.2021: Ei avoinna 

Maanantai 12.7.2021: Ei avoinna 

Tiistai 13.7.2021: 12.00–16.00  

Keskiviikko 14.7.2021: Ei avoinna 

Torstai 15.7.2021: Ei avoinna  

Perjantai 16.7.2021: Ei avoinna  

Lauantai 17.7.2021: 10.00–12.00  

 

Aukioloajat kilpailukeskuksissa (Kirintövaara ja Meskusvaara) 

Päivä  Avointen sarjojen info auki  Maastoon pääsee  Maali suljetaan:  

su 11.7.  klo 9.00-19.00     klo 11.00-16.00  klo 18.30  

ma 12.7.  klo 9.00-18.00    klo 10.00-15.00  klo 17.30 

ke 14.7.  klo 9.00-18.00     klo 10.00-15.00  klo 17.30  

to 15.7.  klo 9.00-18.00     klo 10.00-15.00  klo 17.30  

pe 16.7.  klo 8.00-18.00     klo 9.00-14.00   klo 16.00  

 

HUOM! Kaikkien metsään lähteneiden suunnistajien on ilmoittauduttava maalissa, 

vaikka olisi keskeyttänyt suorituksensa.  

 

Lisäohjeita  

Kaikissa osakilpailuissa käytetään samaa kilpailunumeroa. Säilytä kilpailunumerosi siis koko 

viikon ajan! Kadonneen kilpailunumeron tilalle voi lunastaa uuden numeron 2 euron 

hintaan. Suunnistaja kiinnittää numeronsa omilla hakaneuloilla. Hakaneuloja voi ostaa 

avointen sarjojen infosta hintaan 1 € / 4 kpl  

 

Radoilla A, B ja C suunnistajan ei tarvitse ilmoittaa sarja/ratamuutosta avointen 

sarjojen infossa! Suunnistajan ko. kilpailupäivän lopullinen sarja/ratavalinta kirjataan 

tulospalvelujärjestelmään avointen sarjojen lähtöpaikalla.   

 

Samaa Emit-korttia EI VOI käyttää avoimissa sarjoissa ja kilpasarjoissa.  

 

Avoimissa sarjoissa eri henkilöt voivat käyttää keskenään samaa Emit-korttia myös 

samassa osakilpailuissa. Perhesarjassa koko ryhmällä on yksi yhteinen kilpailunumero ja 

Emit-kortti, jotka luetaan lähdössä ja maalissa. Perhesarjan osallistujille on varattu 

järjestäjän puolelta kartat koko osallistuvalle perheelle ja yksi Emit-kortti.  

 

Ilman Emit-korttia maastoon lähteminen ei ole sallittua! Emit-kortin voi tarvittaessa 

vuokrata avointen sarjojen infosta.  

 

Arvontapalkinnot  

Kaikkien avointen sarjojen ja perhesarjan osallistuvien kesken arvotaan jokaisena 

kilpailupäivänä palkintoja, jotka jaetaan avointen sarjojen infosta. Arvontaan osallistuvat 

kunakin päivänä klo 14.00 mennessä ilmoittautuneet. Arvonta päivittäin klo 14. 


