
Suomen Tunturisuunnistus
Osallistujakysely elokuussa 2022

Lapin Suunnistus ry



Tunturisuunnistuksen osallistujakysely
● Vastauksia kertyi kaikkiaan 213 kpl
● Kysymykset koostuivat

● Ajankohdasta
● Suosikkimaastoista
● Sarjojen määrästä
● Tunturinvalloittajamitalin merkityksestä
● Matkustuksesta ja majoituksesta
● Muiden tapahtumien vaikutuksesta osallistujamääriin
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Kymmenkunta vastaajaa esitti, että viikkoa aiemmin olisi parempi
3



4



Tämä aihe kirvoitti paljon kommentteja ja se on ollut
Myös järjestäjien keskustelunaihe viime vuosina.
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Kooste kirjallisista vastauksista - Sarjajaot
● Sarjoja voisi/pitäisi vähentää. Uudistuksille on sijaa!

● Pääsarjojen lisäksi muutama ikä- ja nuorisosarja + kuntosarja(-t)
● Henkilökohtaisissa sarjoissa jaettuna kahteen, esim. ikärajana 45 tai 50 v.
● Luovutaan ikäsarjoista ja ikähyvitykset kaikkiin parisarjoihin. Ikähyvitys vain parin vanhemman suunnistajan mukaan. 

Toisaalta ikähyvityksien poistamisestakin tuli kommentti.
● Ovatko B- ja C-sarja kuntosarjojen vastineita ja pitäisikö olla vain pääsarja ja sitten naisten ja miesten B- ja 

C-sarjat?
● Toisaalta kommentteja oli sen puolesta, että eritason kuntosarjoja

● Nuorille omat sarjat, vaikka vain yksikin joukkue osallistuisi
● Useissa parisarjoissa oli todella vähän osallistujia. 
● Toisaalta sekaparisarjojen runsaan osallistujamäärän vuoksi kaivattiin jopa hajontarasteja.
● Suunnistajapankki käyttöön parin etsintään
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Kooste kirjallisista vastauksista - Markkinointi
● Jotain olisi hyvä tehdä jo pelkästään markkinoinnin osalta. Myös tapahtuman 

pitkäjänteisyys järjestäjien löytämisen osalta on melko heikolla tolalla.
● Facebook-sivut aktiivisemmiksi, kerran/kaksi kuukaudessa koko alkuvuoden joku päivitys 

vähintään. Kyllä siinä kartantekemisessä tai maastotöissäkin riittää jutun juurta.
● Aikasemmin tietoja tapahtumasta!!!!
● Tuote on loistava eikä juuri kannata muuttaa mitään. Aktiivisemmin voisi Facessa päivittää
● Jos enemmän metsämaastoa, niin siitä on tiedotettava osallistujille. 
● Konseptiin hieman viilausta ja sen jälkeen tehokkaampaa markkinointia kehiin, 

kohdennetusti myös suunnistuspiirien ulkopuolella polkujuoksijoihin yms.
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Kooste kirjallisista vastauksista – Maastot ja muut
● Useassa vastauksessa nousi  esiin avotunturien vuoksi osallistuminen. Metsämaasto olisi syy 

jättää tulematta.
● Uset toivoivat ainakin yhden rastin/rastivälin avotunturiin.
● Majoitus ei ole ongelma, mutta majoitusvaihtoehtoja voisi tarjota paremmin.
● Muksulasta tiedot hyvissä ajoin. Kohtuuhintainen muksula.
● Kuntosarjoihin liukuva lähtöaika yhteislähdöstä alkaen.
● Saavutettavuus (ja kuljetukset), niin että omaa autoa ei tarvitse ottaa mukaan.
● Alueet tuskin kuluvat puhki, vaikka sama alue olisi käytössä 3-4 vuoden välein.
● Lauantain lähtö aikaisemmaksi, toisaalta oli myös niitä, jotka toivoivat myöhemmäksi.
● GPS-seuranta ainakin pääsarjoille.
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Kiitos kyselyyn osallistujille!
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