


Oikea valinta 
 
 



Oikea valinta 
 
Lähtöpolulla oli kerrankin aikaa valita 
paras reitti.   Punainen on lyhyempi ja 
vähemmän mutkikas, siis oikea 
valinta. 
 
Lähes kaikki kiertävät punaista 
myöten, nopein on Hannu (0.43).  
Seuraavana tulevat Tuula (0.52) ja 
Jaakko (0.56)  
      Hannun kanssa lähes samaa 
vauhtia kulkeva Eki käyttää sinistä 
reittiä ja jää Hannusta 15 sekuntia. 
Punainen on siten parempi reitti 



Montako vaihtoehtoa? 
 
 



Montako vaihtoehtoa? 
 

Sininen on yksinkertaisempi, joten 
sillä pärjää hyvin punaiselle. 
    Mutta violetti on paras – se ottaa 
molemmista, sinisestä ja punaisesta 
reiteistä ne parhaat palat. 
 
Jaaakko kiertää oikealta punaista 
myöten ajassa 0.48. Se on paras aika.   
Samaa reittiä käyttävä Annariina  jää 
sekunnin .  
     Ratamestarin suosikkireitillä 
violetilla mutkat tekevät tehtävänsä. 
Kari kellottaa ajan 0.57.  Muilla 
violettia kulkevilla aikaa menee 
vähintään minutti.  
     Vain yksi suunnistaja kiertää sinista 
ja aikaa kuluu lähes 20 sekuntia 
enemmän kuin Jaakolla 
    Punainen olisi tämän perusteella 
paras reitti pituudesta huolimatta! 



Labyrintti jatkuu 
 
 



Labyrintti jatkuu 
 
Molemmat hyviä valintoja, mutta 
punainen mutkittelee paljon 
vähemmän. Siis se on oikea valinta. 
    Mutta käytännössä toteutus 
ratkaIsee.  
 
Hannu  kiertää sinistä ajoissa 0.38  ja 
Tuula sekä Jaakkos punaista .ajoissa 
0.44 ja 0.45.   
    Hannun ja Tuulan ajat ovat 
suhteellisesti lähes yhtä hyvät, joten 
molemmat reitit ovat yhtä hyviä. 
      
 



Viimeinen labyrinttiväli 
 
 
 



Viimeinen labyrinttiväli 
 
Viimeinen labyrinttiväli – enemmän 
toteutusta kuin reitinvalintaa.  
    Siksipä myös punainen on ihan 
hyvä valinta, koska sillä tuntuma 
karttaan pysyy paremmin käsissä.   
    Sen sijaan violetti on jo pieni 
antautuminen labyrintille… 
 
Parhaat ajat tehdään sinisellä.  
Nopeimmat ovat Hannu (0.48) ja Eki 
(0.54). Muut käyttävät aikaa jo toista 
minuuttia. 
    Punaista käyttävistä nopein on 
Markku ajalla 1.06. 
    Lyhyin eli sininen on siten välin 
paras reitti. 



Radan labyrinttiosuus on juostu. 
 
Parhaan ajan juoksee Jouko. 
Hänen aikansa rastiväleillä 1-2-3-4 
on 1:13.  Teijo ja Pinja jäävät 
molemmat 6 s. Kymppikärki jää 
keskimäärin 10 sekuntia Joukosta.  
 
Erot eivät selity vain juoksemalla 
vaan valtaosa on joutunut 
hidastamaan vauhtiaan tai sitten 
tehnyt ainakin yhden pienen 
koukun.  
 
Ratamestarin ennakkokäsitys siitä, 
että Kannelniityn labyrinttia ei 
voiteta vauhtilla vaan sujuvalla 
suunnistuksella näyttää pitävän 
hyvin paikkansa. 



Luetaan karttaa 
 



Luetaan karttaa 
 
Tällä välillä on luettava seuraavia 
välejä:  Niinpä sininen ja violetti ovat 
oikeita valintoja.  
    Punainen kiertää liikaa ja 
vaaleansininen juuttuu lumeen 
 
Tämän siirtymävälin nopein on Eki, 
(0.41) joka käyttää hyväkseen 
Posetiivarin kujalle oikaisevan 
oikopolun. Muut kiertävät Tuulan 
(0.43) ja Markun (0.46) johdolla koko 
matkan sinistä reittiä pysäköinti-
alueen kautta   
    Vain yksi suunnistaja ei ollut ehtinyt 
lukea väliä etukäteen ja kiertää 
vaaleansinistä reitti,a joka  näin 
talvisprintissä on lumen takia 
auttamattoman hidas 



Riskinottoa 
 
 



Riskinottoa 
 
Oranssi juuttuu lumeen, se ei kelpaa, 
mutta onneksi sen näkee jo rastilta 
lähtiessä.    
    Jos punaiselta ja violetilta löytää 
hyvät linjat, niillä voi pärjätä varmalle 
valinnalle eli sinisille. 
 
Kukaan ei tohdi lähteä oikomaan 
Kannelkylän puiston kautta vaan 
tyytyvät sinisiin reitteihin.  
     Nopein on vaaleansinistä lähes 
loppuun asti juokseva Hannu ajalla 
1.08 , seuraavina molemmat sinisellä 
reitillä Tuula (1.11) ja Eki (1.17) 



Lumiaavikolle 
 
 



Lumiaavikolle 
Sinisellä ja violetilla on hyvät urat alla – 
niillä pärjää varmasti.   
    Vasemmalta kiertävistä punainen on 
selkein, mutta ei siitä ruskeallakaan 
jää..  
    Jos lumiaavikolla on pehmeää, niin 
vaaleansininenkin voi olla kelpo valinta 
     Väli on vaikea ja hajoittaa porukan  
monelle reitille, sellaisillekin, joita ei 
kuvassa ole. Nopeimmin Kannelkylän 
halkijuoksun selvittää Eki punaista 
reittiä myöten (1.38) .  Tuula jää 
samalla reitillä 3 sekuntia. Tuulan 
aikaan yltää myös Hannu 
omantakeisella 232 m pitkällä reitillä.  
      Vain Pinja ja Helena käyttävät 
ratamestarin suosikkia sinistä reittiä, 
mutta ajoista ei voi päätellä, onko se 
hyvä reitti.  Markku lähtee 
vaaleansiniselle reitille 



Mielenkiintoista 
 
 



Mielenkiintoista 
Radan mielenkiintoisin väli. Molemmat 
siniset ovat peräti 60-80 metriä 
lyhyempiä, joten huolimatta  
ryppyisestä urasta niillä tehdään pohja-
ajat. 
    Vasemmalta kiertävät ovat aika 
tasavahvoja, sen mitä matkassa häviää, 
voittaa kovalla pohjalla.    
    Ruskea saa lohdutuspalkinnon, se 
osasi melkein oikealle reitille. 
    Nopeimmin välin selvittää Hannu  
(1.40) punaisella. Timo jää samalla 
reitillä 6 sekuntia. 
    Eki ja Kari  juoksevat violetin reitin 
hyvillä ajoilla 1.49 ja 1.50. 
    Sinisiä oikoreittejä käyttävistä nopein 
on Annariina (2.15) ja Jaakko(2.35) . 
     B-radan suunnistajille oikoreitin 
fyysisyys on ollut liikaa, joten kierto 
vasemmalta Vanhaistentien kautta 
kuten punainen on ollut paras reitti. 
 



Talokiertoa 
 
 



Talokiertoa 
Sinisellä ja violetilla voi tuhrautua 
lumikasan lähellä niin paljon aikaa, 
että kovia pintoja pyyhältävällä 
punaisella tehdään pohja-ajat. 
    Vaaleansininen on niitä varten, 
joiden jarrut eivät pitäneet 
rakennuksen päädyssä kun piti 
kääntyä pihaan. 
 
Lähes kaikki valitsevat punaisen 
reitin. Nopeimmat ovat Hannu (1.20) 
ja  Timo (1.22).  Molemmat kuitenkin 
tekevät matkalla vähintään 5-10  
sekunnin koukun 
     Vain Åge valitsee sinisen reitin. 
Aikaa menee 1.40, mikä suhteellisesti 
vastaa likimain aikaa  1.20.  
    Punainen on siten paras reitti. 



Leikkikehään 
 
 



Leikkikehään 
 
Mahdollisimman läheltä 
pienoisfutiskentän aitoja kulkevat 
sininen ja violetti vievät nopeimmin 
perille. Aivan riippuu ajolinjoista ja 
kelistä kumpi on parempi.  
    Molemmat oikealta kiertävät ovat 
harharetkiä 
 
Tuomo ja Eki tulevat likimain violettia 
pienoisfutiskentän oikealta puolelta 
aikaan 1.08 ja 1.16.   
    Tuula (1.16) ja Timo (1.17) tulevat 
sinistä oikoen vasemmalta puolelta. 
Molemmat reitit ovat siten hyviä 
valintoja. 



Siirtymä 
 



Siirtymä 
 
Siirtymä, mutta on siinäkin valittava.  
    Sininen on tietysti parempi, mutta 
ei pidä liialla vauhdilla rynnätä 
vahingossa vaaleansinisen portaisiin. 
 
Yhtä lukuunottamatta kaikki lähtevät 
siniselle reitille. Nopeimmat 
oikaisevat keltaisen kautta ja 
nopeimmat jopa hankikantoisen 
valkoisen alueen halki kuten Hannu 
(1.07) ja Timo (1.22). 
  Tuula ja Eki juoksevat vauhdilla 
vaaleansinisen portista sisälle ja 
sitten portaiden vierestä  tai portaita 
ylös. Tämä ei tahtia haittaa, koska 
molemmat saavuttavat silti toiseksi ja 
kolmanneksi parhaat  ajat 1.16 ja 
1.18 



Aitomista 
 
 



Aitomista 
Jos huomaa lähteä ison lumikasan 
taitse vaaleansiniselle, on löytänyt 
nopeimman reitin.  
    Ellei, niin punaisella voi pärjätä, ellei 
päiväkodin pihassa ole aivan sosekeli. 
Muutoin kovaa pohjaa kiertävä sininen 
on parempi. 
   Violetti on jo turha kierto 
Ainoa, joka huomasi vaaleansinisen 
oikoreitin, on Tuula, joka juoksee 
mainion ajan 0.57. Timo on puolestaan 
ehtinyt huomata, että päiväkodin piha 
on pehmeää lunta ja valitsee sinisen 
reitin (0.59). 
    Nopeimmin (0.52) rastille ehtii 
kuitenkin Hannu päiväkodin pihan 
kautta punaista myöten. Timon ja myös 
Tuulan aika on kuitenkin suhteellisesti 
parempi kuin Hannun aika, joten 
pituudestaan huolimatta sininen on 
paras reitti. 
 



Kuningasväli 
 
 



Kuningasväli 
Avarien pihojen läpi, mutta mitä reittiä 
– oikea vastaus on riippuvainen päivän 
kelistä.  
     Ruskean harmina on portaat ja 
violettien arvaamaton lumikentän 
ylitys. Punaisella on taas pitkä 
lumipolkuosuus. 
    B-radallla ei ole samaa jokeria kuin A- 
ja F-radoilla eli koulun takaa kiertävää 
vihreää. Se ei tule edes mieleen, on sen 
kierto sen verran iso urakka. 
    Välin nopein (2.38) on Markku, joka 
juoksee  saman ruskean reitin kuin 
kaikkien ratojen tämän välin nopein 
Kimmo. Samaa reittiä juoksee myös 
Timo (2.51).  
    Kolmanneksi nopein on punaisella 
Åge (2.56) . Muita hyviä tuloksia 
keräävät Hannu (3.05)  omalla 
reitillään, Kari (3.07 violetilla sekä 
Jaakko (3.07) punaisella reitillä . 



Valinnan varaa 
 
 



Valinnanvaraa 
Korttelin läpi kulkee monta reittiä.  
    Lyhyin on punainen, mutta sillä on 
pieni pätkä lumipolkua. Tästä 
huolimatta sillä tekee pohja-ajan.  
    Myös ruskea on lyhyt, mutta sillä 
on pitkä lumikenttä. Sillä ei pärjää 
ollenkaan. 
 
Jälleen porukka hajaantuu neljälle eri 
reitille. Nopein on vihreää reittiä 
juokseva Tuula (1.55)  
    Åge juoksee oranssin reitin (1.57) ja 
samaan aikaa yltää Hannu 
tummanvioletilla reitillään. Helena 
käyttää ratamestarin ihannereittiä 
punaista ajassa 2.19, mikä 
suhteellisesti on vielä Tuulankin aikaa 
parempi. Myös Markku kulkee saman 
reitin (2.13). 
 Suhteellisten aikojen perusteella  
vihreä reitti vaikuttaa parhaalta. 



Toinen pitkä väli 
 
 



Toinen pitkä väli 
Oikealta kiertävä sininen ja vasemmalta 
kiertävä punainen ovat molemmat lyhyitä ja 
selkeitä valintoja.  Toteutus ratkaisee kumpi 
on parempi. 
    Vaaleansinisellä pärjää hyvin sekä myös 
oranssilla.  
    Sen sijaan violetti on epäröivän 
reitinvalitsijan ratkaisu. Niinpä matkaakin 
kertyy eniten. 
       Yhä vaan lukuisat reitit kelpaavat. 
Sinistä juoksevat parhaiten Åge (2.38) ja 
Jaakko (2.39). Vaaleansinistä juokseva Timo 
(2.40) pääsee lähes samoihin aikoihin.  
     Vasemmalta kiertävista parhaan ajat 
juoksevat  punaista pinkovat Hannu (2.22)  
ja Tuula (2.40).  Kari lähtee vasemmalle, 
mutta jatkaa sitten vihreälle. Lisämutkan 
takia aikaa kuluu 3.03.  
    Suhteellisesten aikojen mukaan punainen 
ja sininen ovat melko tasavahvoja. 



Maaliin asti 
 
 



Maaliin asti 
 
…on suunnistettava.  
 
Molemmat reitit ovat yhtä 
nopeat – sen minkä matkassa 
voitaa, häviää hitaammalla 
uralla.  
 
Punaisen lumipolku  hidastaa. 
Sen sijaan sininen kiitää paljolti 
jopa sulassa maassa, mutta 
matkalla on liukkaitakin  pintoja 
ja vesieste. 
 
Keli ratkaisee taas kerran 



Maaliin asti 
 
…on suunnistettava.  
     Molemmat reitit ovat yhtä nopeat 
– sen minkä matkassa voitaa, häviää 
hitaammalla uralla.  
    Punaisen lumipolku  hidastaa. Sen 
sijaan sininen kiitää paljolti jopa 
sulassa maassa, mutta matkalla on 
liukkaitakin  pintoja ja vesieste. 
     Keli ratkaisee taas kerran. 
 
 
Maalin siirto valtavan  
vesilammikon takia  
muutti tilanteen täysin -  
punainen on ainoa oikea  
reitti ja sen kaikki myös  
valitsevat. 



Rata on juostu – mitä jäi käteen 
 
Talvisprintin vaikutukset jäivät 
ennakkoajatuksistani huolimatta 
vähäisiksi. Reitit olivat pääasiassa hyvässä 
juoksukunnossa eikä lumikenttien ylitys 
näyttänyt tuottavan olennaisia hidasteita 
myöskään B-rataa juosseille.  
 
Alun vaikea labyrintti toimi kuten piti, siinä 
pärjäsi, jos malttoi edetä rauhallisesti.  
Kukaan ei ainakaan tullut moittimaan liian 
vaikeista rasteista. 
 
Pitkä väli oli mielestäni onnistunut. 
Harvoin näkee suunnistajien jakaantuvan 
näin monelle reitille ja vielä sellaisellekin, 
jota ratamestari ei edes huomannut.   
 
Lopussa oli kaksi väliä, joihin myös yritin 
luoda runsaasti reitinvalintoja. Näin saisin 
porukan pohtimaan parasta reittiä eikä 
vain valitsemaan kahdesta mahdollisesta 
kuten  usein tuppaa olemaan.  Lopussahan  

 
 
reitinvalinta helposti herpaantuu pienen 
väsymyksen takia. 
 
Mielestäni ajatus toimi hyvin, sillä rastiväleillä 
14-15 ja 15-16 hyviä reittejä eli 10 - 15% 
lyhyintä reittiä pitempiä,  oli molemmilla 
väleilä puolentusinaa. Ja  niistä lähes kaikkia 
käytettiin, sillä 12 mahdollisesta peräti 10 
reittiä tuli valituksi. 
 
Joka tapauksessa itselleni jäi B-radasta 
poikkeuksellisen hyvä maku juuri 
reitinvalintojen takia – B-radan suunnistajista 
suuri osa oli ikäsuunnistajia , joille kuvittelen 
reitinvalintojen olevan aivan olennainen osa 
sprinttisuunnistusta. 
 
Mielelläni otan vastaan kommentteja, varsinkin  
kriittisiä, sillä juuri ne ovat aina hyödyllisiä.         
 
Kari Sane 


