
Rajamäen Rykmentin 
Hippo-suunnistuskoulu 2022



Sisältö

▪ Suunnistuskoulu

▪ Ohjelma

▪ Toiminta suunnistuskoulussa

▪ Suunnistuskoulun maksut

▪ Kotitehtävät

▪ Iltarastit

▪ myClub

▪ Lisenssi/vakuutus

▪ Kilpaileminen



Suunnistuskoulun ohjelma
▪ Suunnistuskoulun harjoitukset torstaisin

▪ 28.4. Sääksi

▪ 5.5. Parkkimäki

▪ 12.5. Keimolan Kaiun maja

▪ 19.5. Alhonniittu

▪ 2.6. Rajamäen Kehityksen maja

▪ Kaikki iltarastit

▪ Kilpailuja

▪ Kompassicupin osakilpailut

▪ 7.-8.5. Uudenmaan Rastipäivät

▪ 26.5. Prisma-rastit Lohjalla

▪ Syksyn suunnistuskouluohjelma julkaistaan myöhemmin



Suunnistuskoulussa toimiminen
▪ Kolme eri ikäryhmää

▪ Nuorimmilla edellytetään huoltajan läsnäoloa

▪ Harjoitukset myClub-palvelussa

▪ Harjoitukset alkavat klo 18 ja kestävät noin tunnin

▪ Ennen harjoituspaikalta poistumista on ilmoittauduttava ohjaajalle

▪ Ilmoittautuminen Rykmentin viirin luona

▪ Varustuksena sään mukainen ulkovarustus ja juomapullo

▪ Kompassin voi ottaa mukaan muttei ole pakollinen

▪ Märällä kelillä kumisaappaat ovat hyvät mutta liukkaat

▪ Lajista innostuville ensimmäinen hankinta on 

suunnistuskengät



Suunnistuskoulun maksut
▪ Suunnistuskoulumaksu 65€/osallistuja (35€ suunnistuskoulu + 30€ jäsenmaksu)

▪ Ensimmäisen kerran voi käydä kokeilemassa ja päättää sen jälkeen osallistumisesta

▪ Laskutetaan myClub-palvelun kautta kevään aikana

▪ Maksulla saa

▪ Suunnistuskouluharjoitukset ja -ohjauksen

▪ Suunnistuskoulumateriaalit

▪ T-paidan

▪ Osallistumisen iltarasteille ja kaikkeen seuran toimintaan

▪ Lisenssin + vakuutuksen (pyydettävä erikseen)

▪ Kilpailujen osallistumismaksuja 100€/vuosi



Kotitehtävät ☺

https://www.youtube.com/watch?v=XTTqJZbtv0E

https://www.youtube.com/watch?v=c6Xl-cZDKZc

https://www.youtube.com/watch?v=c7Du32rDCfs

https://www.youtube.com/watch?v=tRYvduTj3CA

https://www.youtube.com/watch?v=lh82LV8Lw8E

https://www.youtube.com/watch?v=pE3peXN-gYc

https://www.youtube.com/watch?v=BB0Ks9QvkBI

https://www.youtube.com/watch?v=_h6_H9YgPjo

https://www.youtube.com/watch?v=XTTqJZbtv0E
https://www.youtube.com/watch?v=c6Xl-cZDKZc
https://www.youtube.com/watch?v=c7Du32rDCfs
https://www.youtube.com/watch?v=tRYvduTj3CA
https://www.youtube.com/watch?v=lh82LV8Lw8E
https://www.youtube.com/watch?v=pE3peXN-gYc
https://www.youtube.com/watch?v=BB0Ks9QvkBI
https://www.youtube.com/watch?v=_h6_H9YgPjo


Iltarastit
▪ Iltarastit seuran jäsenille ilmaisia

▪ Suunnistuskoululaisille myös emit-ajanottokortti lainaan veloituksetta

▪ Iltarasteja 25 tapahtumaa vuodessa, ohjelma seuran kotisivuilla: 
https://rajamaenrykmentti.fi/iltarastit/

▪ Iltarasteilla eri ratavaihtoehtoja (A,B,C,D)

▪ Lapsille D on paras vaihtoehto

▪ Muutamilla kerroilla RR- ja TR-radat, joissa on lapsia varten maastoon 
vedetty valkoinen nauha helpottamaan suunnistusta



myClub

▪ rr.myclub.fi

▪ Seuran tapahtumien ja jäsenrekisterin hallinta

▪ Kaikki seuran tapahtumat ovat näkyvissä myClubissa ja ovat lähtökohtaisesti 
avoimia kaikille jäsenille

▪ Suunnistuskouluharjoituksiin ilmoittautuminen suositeltavaa muttei 
välttämätöntä

▪ Muihin harjoituksiin tärkeä ilmoittautua ennakkoon, jotta tiedetään karttojen 
yms. määrä



Kilpaileminen



Lisenssi ja vakuutus

Voimassa olevien suunnistuksen lajisääntöjen mukaan kaikkien niiden kilpailijoiden, jotka 
osallistuvat kansallisiin, kansainvälisiin tai SM-kilpailuihin tulee lunastaa kilpailulupa eli 
lisenssi.

Rajamäen Rykmentti ry maksaa kaikkien vuonna 2006 ja nuorempien kilpailevien lasten ja 
nuorten lisenssin sekä Sporttiturvavakuutuksen

https://www.suunnistusliitto.fi/liitto/lisenssi/

https://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-content/uploads/2021/12/Sporttiturvan-
tuoteseloste-2022.pdf

https://www.suunnistusliitto.fi/liitto/lisenssi/
https://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-content/uploads/2021/12/Sporttiturvan-tuoteseloste-2022.pdf


3 toimenpidettä:
1. Luo suunnistajalle Sportti-ID (ohje seuraavalla sivulla)

2. Kirjaudu IRMA-palveluun ja tallenna Sportti-ID profiilitietoihin (ohje seuraavalla sivulla) 

3. Lähetä sähköpostilla sanoma osoitteeseen: simpetee@gmail.com ja ilmoita lisenssiä 
tarvitsevan suunnistajan nimi ja Sportti-ID. Ilmoita myös mikäli lapsella on muuta 
kautta hankittu vakuutus (esim. lapsivakuutus) voimassa, eikä hän tarvitse 
sporttiturvavakuutusta.

4. Kirjautumalla IRMA:aan ja siellä kohtaan ”omat tiedot”, voi tarkastaa onko 
suunnistajalla lisenssi voimassa

mailto:simpetee@gmail.com


Sportti-ID 
Profiilin luominen Suomisporttiin (tehdään kertaalleen ennen lisenssin ostoa)
1.Mene osoitteeseen www.suomisport.fi ja klikkaa sisään Suomisporttiin.
2.Aloittaaksesi tilisi luomisen tai kirjautuaksesi sisään, anna puhelinnumerosi, johon voit vastaanottaa 
tekstiviestejä tai sähköpostiosoitteesi. Alaikäisen lapsen huoltaja: käytä omaa yhteystietoasi.
3.Jos käytit puhelinnumeroasi, saat tekstiviestinä kertakäyttöisen kirjautumiskoodin, jonka syöttämällä voit 
jatkaa tilisi luomista.
Jos käytit sähköpostiosoitettasi, saat sähköpostiisi linkin, jonka kautta voit jatkaa tilisi luomista.
4.Anna loput tilin luomiseen tarvittavat tiedot ja klikkaa Luo tili. Alaikäisen lapsen huoltaja: käytä kaikkia 
omia tietojasi.
5.Luotuasi tilisi näet oman profiilisi. Profiiliin kannattaa tallentaa heti aluksi myös osoitetiedot.
Suomisport-profiilissasi näkyvä Sportti-id tulee jokaisen itse tallentaa IRMAn omiin tietoihin kirjautumalla 
IRMAan ja valitsemalla Omat tiedot, Muokkaa käyttäjää. Sportti-ID tallennetaan kohtaan Sportti-ID, lopuksi 
tulee painaa Tallenna. Mikäli olet tallentanut Sportti-ID:n IRMAn profiiliisi jo aikaisempina vuosina, tätä 
toimenpidettä ei tarvitse toistaa.

On hyvä huomata, että Suomisportiin kirjaudutaan aina tavallisena käyttäjänä kertakäyttöisellä 
koodilla, joka lähetetään tekstiviestinä puhelimeen tai kertakäyttöisellä linkillä, joka tulee 
sähköpostiin.

https://suomisport.fi/


https://irma.suunnistusliitto.fi/irma/public/competitioncalendar/view

• Kilpailukalenteri

• Kilpailuihin ilmoittautuminen

• Kirjautuminen edellyttää lisenssiä

Kilpailuihin ilmoittautuminen

• Rajamäen Rykmentti maksaa nuorten suunnistajien 
kilpailumaksuja 100e kaudessa + kaikki viestit

https://irma.suunnistusliitto.fi/irma/public/competitioncalendar/view


28.4. 1. osakilpailu, HS
10.5. 2. osakilpailu, Pihkan/RaHa
31.5. 6-osuuksinen, viesti Lynx
13.6. 3. osakilpailu, HyRa
15.8. 4. osakilpailu, Essu
29.8. 3-osuuksinen viesti, SK Uusi/KeU/TVV
8.9. 5. osakilpailu, EsAk

Nämäkin löytyvät IRMA:sta

Kompassi-tapahtumat ovat lasten matalan kynnyksen 
suunnistustapahtumia, jotka tarjoavat mukavia mahdollisuuksia 
suunnistaa erilaisissa maastoissa, kisailla ja saada kavereita. Olennaista 
on helpot radat ja turvalliset ympäristöt sekä innostavan tapahtuman 
elementit.
Kompassi-tapahtumat käsittävät alueellisen Kompassi-cupin, -viestit ja 
leirin sekä valtakunnallisen tapahtuman nuorten superviikonlopun 
yhteydessä elokuussa.

Täältä on hyvä aloittaa 

+ 7.-8.5. Uudenmaan Rastipäivät



Kilpailuvarusteet



Seura-asut

▪ Kilpailuissa voi käyttää mitä tahansa asua eli seuravaatetus ei ole pakollinen

▪ Suunnistuskoulun t-paita on hyvä myös kilpailukäyttöön

▪ Seuravaatetilaus on käynnissä kevättalvella

▪ Käytettyjä seuravaatteita kierrätetään ja niitä voi lainata eli kannattaa kysellä ja 
pyritään järjestämään myös kierrätystilaisuuksia



Kysymyksiä?


