
              

KILPAILUKUTSU 

Uudenmaan Kompassi-viesti Parkkimäessä Nurmijärvellä 

 

25.9.2021 kilpaillaan 6-osuuksinen Kompassi-viesti Nurmijärvellä Parkkimäen maastossa. 

Kilpailussa palkitaan kolme parasta Suunnistavan Uudenmaan seurojen joukkuetta.  

Alueen ulkopuoliset seurat ovat erittäin tervetulleita osallistumaan tapahtumaan! Myös 

seurojen yhdistelmäjoukkueet saavat osallistua, mutta yhdistelmäjoukkueita ei huomioida 

mahdollisesti palkittavina joukkueina. 

Osuudet ja matkat: 

1. osuus: kultakompassi-ikäiset tytöt ja pojat ( 14v ja nuoremmat, suora rata) 

2. osuus: hopeakompassi-ikäiset tytöt ja pojat (12v ja nuoremmat, TR-rata) 

3. osuus: pronssikompassi-ikäiset tytöt ja pojat (10v ja nuoremmat, RR-rata) 

4. osuus: pronssikompassi-ikäiset tytöt ja pojat (10v ja nuoremmat, RR-rata) 

5. osuus: hopeakompassi-ikäiset tytöt ja pojat (12v ja nuoremmat, TR-rata) 

6. osuus: kultakompassi-ikäiset tytöt ja pojat (14v ja nuoremmat, suora rata) 

Kaikilla osuuksilla voi juosta tyttö tai poika, kuitenkin siten, että joukkueessa tulee olla 

vähintään 1 tyttö ja 1 poika. 

TR-radoilla ja suorilla radoilla on hajonnat. 

 

FORFUN-radat 

Tapahtumassa järjestetään FORFUN-radat: leimausrata, satusuunnistus ja Point2run. 

Leimausrata: Lapsille suunniteltu merkitty lyhyt reitti, jonka varrella leimataan rasteilla. 

Suorituksista otetaan aika jota voi seuraavilla suorituskerroilla parantaa. 



Satusuunnistus: Pienille lapsille suunniteltu toiminnallinen lyhyt piha-alueen 

suunnistusrata, jonka rasteilta löydät hauskoja kuvia, tehtäviä tai kysymyksiä. Radalla ei 

oteta aikaa. 

Point2run: Kouluikäisille suunniteltu polkuja ja muita johdattelevia kohteita pitkin edettävä 

helppo suunnistusrata. Osalla rasteista on tehtäviä. Radan voi kiertää yksin, parin kanssa 

tai ryhmässä. Tällä radalla ei oteta aikaa. 

Viestikilpailuun osallistuva lapsi voi oman suorituksen jälkeen vielä osallistua ForFun -

ratoihin maksutta. 

Leimausrata ja satusuunnistus ovat maksuttomia. Point2Run-rata maksaa 5€/henkilö tai 

10€/ryhmä. FORFUN-ratojen ilmoittautumiset ja maksut tapahtumapaikalla Infoon. 

ForFun-radoille osallistuminen ei edellytä kilpailulisenssiä. 

 

Maasto: 

Maastossa on runsaasti polkuja, ulkoilureittejä sekä valaistu pururata. Kilpailualuetta 

ympäröivät pellot sekä talot ja piha-alueet. 

Kartta: 

Kartan mittakaava on 1:7500 ja koko A5. Alueen iltarastikäytössä ollut kartta on nähtävillä 

kilpailusivustolla: https://rajamaenrykmentti.fi/kilpailut1/kompassiviesti-25-9-2021/ 

Lähtö: 

Viestin lähtö on klo 11.00 kilpailukeskuksesta. 

Kilpailunumerot: 

Kilpailussa käytetään kilpailunumeroita, jotka saa kilpailukeskuksesta. Omat hakaneulat 

mukaan. 

Leimausjärjestelmä: 

Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Emit-numerot otetaan IRMA-

ilmoittautumisjärjestelmästä. Kilpailijoille, joilla ei ole järjestelmään tallennettua Emit-

numeroa, järjestäjä varaa laina-emitin. Vuokramaksu on 4 euroa, nouto infosta. 

Emit-numeroiden muutokset on tehtävä INFO:ssa kilpailupäivänä viimeistään kello 10:00. 

Muutoksista peritään 2 euroa / muutos. 

 

 

 



Ilmoittautuminen: 

Ilmoittautumiset IRMA:an viimeistään 19.9.2021.  

Juoksujärjestykset EMIT-numeroineen IRMA:an perjantaihin 24.9.2021 klo 12:00 

mennessä.  

Juoksujärjestys- ja Emit-numeromuutokset kilpailukeskuksessa Infoon kilpailuaamuna klo 

10:00 mennessä. Infoon tehtävistä muutoksista peritään 2 euroa / muutos. 

Osallistumismaksut: 

Viestin maksu on 50€/joukkue.  

Leimausrata ja satusuunnistus ovat maksuttomia. Point2Run-rata maksaa 5€/henkilö tai 

10€/ryhmä (esim. perhe). Maksetaan Infoon käteisellä tai kortilla. 

Kilpailukeskus: 

Kilpailukeskus sijaitsee Parkkimäen urheilukentällä, osoite Urheilutie, 01900 Nurmijärvi 

Opastus ja pysäköinti: 

Opastus alkaa Helsingintien ja Perttulantien risteyksestä, josta pysäköintiin noin 800 

metriä. Pysäköinti on Lukkarin koululla, osoite Punamullantie 18. Pysäköinnistä lähtee 

viitoitus kilpailukeskukseen, matkaa noin 500 metriä. 

Palkinnot: 

Kolmelle parhaalle joukkueelle jaetaan mitalit. 

Toimihenkilöt: 

Kilpailun johtaja  Simo Toivonen 

Ratamestariryhmän johtaja Ari Enroth 

Ratamestarit   Jaakko Pitkänen 

   Elina Hämäläinen 

   Elisa Mänty (ForFun-radat) 

Valvoja   Teemu Kantelinen HYRA  

  

TERVETULOA! 

 


