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Mitä partiosuunnistus on? 

Partiosuunnistus on yleisistä metsäsuunnistuksen muodoista luultavasti vähiten tunnetuin, mutta 

hyvin järjestetyssä tapahtumassa jopa mielenkiintoisin. Partiosuunnistuksessa kilpaillaan 

kolmihenkisin joukkuein, ja lähtö tapahtuu yhteislähtönä, kaikki joukkueen jäsenet lähtevät 

samaan aikaan. Lähtöhetkellä joukkue saa jokaiselle kilpailijalle kartan, jossa on erillisiä rasteja. 

Joukkueen tehtävä on suunnitella vapaasti, mitkä rastit kukin kiertää, sillä rastien kiertojärjestystä 

ei ole millään tavoin määrätty ennalta. Riittää, että jokaisella rastilla on käynyt yksi joukkueen 

juoksijoista. Kartalla voi olla myös Y-tunnuksella merkittyjä rasteja, joilla jokaisen joukkueen 

jäsenen on käytävä. Kun juoksija on leimannut omat rastinsa, hän tulee viimeiselle rastille 

odottamaan joukkuetovereita. Kaikkien joukkueen jäsenten saavuttua viimeiselle rastille he 

lähtevät juoksemaan maaliin yhdessä. Loppuaika määräytyy viimeisen juoksijan maalileimauksesta 

tai tiukoissa kirikamppailuissa maalituomarin päätöksellä. 

Sarjat ja matkat 

Kilpasarjat H21, D21, HD12, HD14, H/D16, H/D130, H/D150, H/D170, H/D190, H/D210. Nuorten 

HD12- ja HD14-sarjoissa joukkueissa täytyy olla vähintään yksi tyttö. Veteraanien yhteisikäsarjoissa 

ei ole ikärajoitusta yksittäiselle juoksijalle. Tarkat kilpailumatkat ovat joukkueen jäsenten 

päätettävissä, mutta tasaisella rastien jaolla matkat osuvat partiosuunnistuksen ohjeaikoihin. 

Kaikkien sarjojen yhteinen yhteislähtö tapahtuu klo 12. 

Maasto ja kartta 

Kilpailujärjestetään Loma-Kolin vasta valmistuneella suunnistuskartalla, joka on Jussi Silvennoisen 

käsialaa. Maastosta ei ole aiemmin ollut suunnistuskarttaa, joten suunnistajat pääsevät tässä 

huippumaastossa toden teolla irti nyt ensimmäistä kertaa. Kilpailumaastosta löytyy huikean 

nopeaa mäntykangasta, jossa näkyvyyttä on satoja metrejä, mutta vastapainoksi myös erittäin 

vaativaa vaaran rinnettä, jossa varomattoman suunnistajaraukan kohtaloksi voi koitua 

megapummi. Alueella on kattava polkuverkosto. Maaston monimuotoisuus on antanut 

ratamestarille hyvät palikat, joista koota sopivat radat jokaiselle ikäluokalle. Lasten radat väistävät 

vaikeimmat alueet, ja jokaiselle löytyy varmasti käytäväksi omalle taitotasolle sopivat rastit. 

Ilmoittautuminen ja osanottomaksut 

Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen silvennoinensanteri@gmail.com, kirjeitse 

osoitteeseen Ukonkuja 7, 80710 Lehmo tai suoraan puhelimitse Santeri Silvennoiselle numeroon 

0505437333. Ilmoittautumisten tulee olla perillä 18.8.2014 mennessä.  Osanottomaksut sarjoissa 

H/D21-210 35€/joukkue ja sarjoissa HD12, HD14 ja HD16 20€/joukkue. Osanottomaksut tulee 
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maksaa tilille Kalevan Rastin tilille 577005-123481 ennen kilpailua. Jos juoksijalla on tarve vuokrata 

Emit-kortti järjestäjältä, se tulee ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä. 

Kilpailukeskus 

Kilpailukeskus sijaitsee Loma-Kolin rinteiden ala-asemalla, käytettävissä on huoltorakennuksen 

rajalliset WC- ja suihkutilat. Myös pienimuotoinen kisakahvila on järjestetty kilpailupaikalle. Loma-

Koli sijaitsee noin 7km Kolin kylältä pohjoiseen. Opastus alkaa Kolin kylältä. Kilpailukeskuksen 

läheisyydessä on uimaranta. 

Palkinnot 

Kilpasarjoissa kolmelle parhaalle joukkueella jaetaan himoitut aluemestaruusmitalit. Voittajille 

myös kunniapalkinnot. 

Kuntosuunnistus 

 Jos joukkuetta kilpasarjaan ei meinaa löytyä, ei ole syytä huoleen. AM-partion yhteydessä myös 

kuntosuunnistajilla on mahdollisuus päästä suunnistamaan Loma-Kolin upeisiin maisemiin. 

Kuntosuunnistuksessa käytetään kilpailun rasteja. Kuntosuunnistuskarttoja aletaan myydä klo 12 

välittömästi kilpasarjojen lähdön jälkeen. Kuntosuunnistuksen hinta on 10€/kartta. Tarjolla on 

kolme rataa, 7,6km, 4,1km ja 2,8km. Lyhin rata on vaikeustasoltaan sopiva myös lapsille. Tarjolla 

on myös kaikki kilpailurastit sisältävä kartta, josta voit halutessasi yhdistellä oman radan. 

Kuntosuunnistuksen maalissa saat tietää oman aikasi, mutta kuntosarjojen tuloksia ei julkaista. 

Lisätiedot 

Kaikissa kysymyksissä soita 0505437333 / Santeri Silvennoinen. Älä epäröi, myös tyhmiin 

kysymyksiin vastataan mahdollisuuksien mukaan. 

Tervetuloa valloittamaan Kolin vaarojen rinteet ja taistelemaan mitaleista suunnistustaidon, 

fyysisen kunnon ja taktisen suunnittelun hienouksien sujuvaa yhdistämistä vaativaan vuotuiseen 

spektaakkeliin - AM-partioon! 

 

Kalevan Rasti 

 

 


