
Louna-Rogaining palaute ja vastauksia 
Palautetta on tullut todella runsaasti. Kiitos siitä. Alle olen koonnut otoksen palautteesta ja 
kilpailujärjestäjän vastauksia. Kaikki palaute otetaan huomioon ensi vuoden kilpailua suunniteltaessa. 
 
Tiedotus 
”Facebookissa oli tosi hyvin infoa etukäteen.” 
”Piristävintä ja mielenkiintoisinta on ollut Arin sosiaalisen median päivitykset. Tästä saisi moni ottaa mallia 
sillä se nyt vaan on nykypäivää ja erittäin hyvää lajin kiinnostavaksi tekemistä.” 
”Lounasmahdollisuutta kannattaa ehkä mainostaa ensi kerralla vähän selkeämmin jos sellainen on. Nyt 
sinänsä hienosti järjestetty ruokailu pääsi jotenkin menemään vähän ohi.” 

Vastaus: Jatketaan facebook-tiedotusta entisellään ja lisätään kisasivuille tietopaketti tärkeimmistä       
tiedotettavista asioista. 

 
Ajankohta 
”Kiitos Louna-Rogasta! Erinomainen ajatus ja hyvä ajankohta.” 
”So, thanks one more time for an event, especially for organizing rogain in november when the orienteering 
season is actually over.” 
  Vastaus: Ajankohtaa pidettiin hyvänä, joten pyrimme pitämään tästä kiinni. Haasteena marraskuussa 

on meneillään oleva metsästyskausi, joka rajoittaa käytettävää aluetta. 
 
Järjestelyt 
”Kiitokset kaikille järjestelyistä vastanneille, kaikki toimi mutkattomasti kisakeskuksessa!” 
”Hieno tapahtuma, kiitos hyvistä järjestelyistä ja upeista suunnistusmaastoista” 
”Hyvin järjestetty tapahtuma, jossa oli ilo käydä! Ja pullakahvit maistui suorituksen jälkeen.” 
”Järjestelyt toimivat hyvin ja näin rogaining-debytanttina tykkäsin tapahtumasta paljon.” 
”Tuloksetkin tulivat nettiin nopeasti.” 
”Tapahtuma oli todella mukava ja hyvin järjestetty.” 
”Jos nyt jotain kehittämistä yritän keksiä, niin ehkä jotain kuulutuksia olisi voinut olla 
enemmän/kovemmalla.” 
  Vastaus: Järjestelyt saivat lähes varauksetonta kiitosta. Hyvät suoritus, varsinkin kun ottaa 

huomioon, että kilpailut järjestettiin ensimmäistä kertaa. Tulosten laskenta hoidettiin manuaalisesti 
ja tulospalvelu poistuikin viimeisenä kisapaikalta.  

 
Aikataulu ja sarjat 
”Suunnitteluajan olisi hyvä olla pidempi kuin 1 h.” 
”Oli hyvin rogasääntöjen henkinen: suunnitteluaika, rastit näkyvillä kuten maastokarttaa käytettäessä 
kuuluukin, isoimpien pistemäärien rasteja ei oltu sijoitettu kaavamaisesti esim. laidoille jne.” 
”…kannattaisiko harkita 3/6 h kestoja...? Kisakeskus oli kartan nurkassa ja vesistöt rajoittaa tehokkaasti 
kulkua. Hieman kestoa pidentämällä ehtisi paremmin Liesjärven länsipuolelle...” 
  Vastaus: Suunniteluajasta oltiin puolesta ja vastaan. Kun suunnitteluaika on rajallinen, se toisaalta 

nostaa haastetta. Tarjoaisimme mielellämme pidempiäkin sarjoja ja tätäkin pohditaan seuraavia 
kisoja ajatellen. Se vaatisi laajempaa tapahtuma-aluetta, jotta nopeimmillekin menijöille riittäisi 
tekemistä. Rasteja oli jo nyt maastossa runsaasti, jotta saatiin 4 tunnin kisa aikaiseksi. Vanhat emit-
kilpailukortit tukevat max. 50:tä leimausta. 6 tunnin sarja menisi tähän vuodenaikaan 
yösuunnistukseksi. 

 
 
 



Kilpailukeskus 
”Hyvä ja halpa ruoka heti metsästä palattua ja lämpimiä juomia.” 
”Paljon istumapaikkoja reitin suunnitteluun.” 
”Hyvä ja toimiva paketti, kisakeskus toimi hyvin varsin isolle porukalle.” 
”Kilpailukeskus oli loistava, kun kaikilla oli lämmin suunnittelutila, oli suihkut (vaikkakin osin kylmällä 
vedellä), kahvio, lounas jne.” 
”Kisakeskus oli hyvä ja tila riitti. WC ja suihkutilat olivat ihan ok. Tärkeintä tähän vuodenaikaan on se että 
pääsee vaihtamaan kuivaa päälle lämpimässä tilassa, viileä suihku oli ihan plussaa.” 
  Vastaus: Kilpailukeskus sai runsaasti kehuja. Tässä yksi syy, miksi pyrimme järjestämään kisan ensi 

vuonna samoissa maisemissa. 
 
Kilpailukeskuksen sijainti suhteessa kilpailualueeseen 
”Kisakeskuksen sijainti kartan toisessa laidassa maastoon nähden ei ollut hyvä mutta ymmärrän ettei 
alueella muita paikkoja näin isolle porukalle ole.” 
”Kilpailukeskuksen sijainti maaston reunalla hankala, mikä tarkoitti runsaasti tiejuoksua…” 
  Vastaus: Pyritään saamaan lisää alueita käyttöön myös kilpailukeskuksen pohjois- ja länsipuolelta. 

Tämä tarkoittaa neuvotteluita metsästysseurojen kanssa tai vaihtoehtoisesti kilpailun siirtämistä 
toiseen ajankohtaan. Toisaalta ajankohta on hyvä, sillä suunnistajille on marraskuussa vähän 
aktiviteettejä tarjolla. Tässä voi olla kompromissin paikka… 

 
Maasto 
”Maasto oli hienon moninaista ja paikoitellen aivan huiman kaunista.” 
”…ennakkoinfo antoi kyllä vähän turhan positiivisen kuvan maastosta. Olin 
ainakin itse ymmärtänyt maaston olevan kulkukelpoisuudeltaan erittäin 
nopeaa…” 
”…maasto oli pieni pettymys.” 
”Upea mahdollisuus suunnistaa kansallispuiston alueella!” 
”Maasto/reitit olivat kivoja myös.” 
”…maasto oli aivan mahtava!” 
“We came from Estonia to discover Finnish forests and we were very satisfied.” 
  Vastaus: Maasto sai pääosin positiivista, jopa ylistävää palautetta. Pettymystä aiheutti lähinnä se, 

että ennakkoinfo maaston kulkukelpoisuudesta ei koettu vastaavan todellisuutta. Otetaan tämä 
huomioon kun ensi vuonna kisaa markkinoidaan. 

 
Kartta 
”Ojakuvauksen olisi melkein voinut karsia pois, ei niitä siellä monessa kohdassa enää erottanut.” 
”Kartta oli hyvä rogakartaksi ja rastipisteet selkeitä ja hyvin näkyvissä kuten kuuluukin.” 
”2h sarjassa olisi pitänyt olla käytössä suunnistuskartta.” 
  Vastaus: Käytössä oli maanmittauslaitoksen peruskartta (maastokartta). Polut piirrettiin karttaan 

uusiksi siltä osin kuin poikkeamia huomattiin. Alueelta on olemassa suunnistuskartta joka kattaa niin 
pienen alueen, että se ei riittäisi edes kahden tunnin sarjalle.” 

 
 
 
 
 
 
 



Radat 
”Selkeät rastipisteet mahdollistivat hyvin rogainmaisen suunnistustapahtuman.” 
”Reitin suunnittelussa maantie pääsi ehkä vähän liiankin suureen rooliin.” 
”Voisiko lähdön ja maalin laittaa jatkossa vaikka hieman lähemmäs niitä (Hienolta näyttävät 
maastonosat)?” 
”Kaikkein tärkeintä tämän lajin kisoissa olisi kuitenkin rastien paikallaanolo, ja se ei valitettavasti 
toteutunut.” 
”Rastipisteissä oli sopivasti helppoja ja vähän vaativampia sekaisin.” 
”Jäin kaipaamaan vaihtoehtoja ratasuunnitteluun.” 
”Hieman mietittiin että olisiko päätien eteläpuolella voinut olla enemmän rasteja etenkin 2h sarjalaisille 
tarjontaa lisäämään. Tai kenties siirtää lähtö ja maali kilometrin eteenpäin kilpailukeskuksesta lähemmäs 
rastia 36 tms.” 
”Reitin suunnittelu oli tällä kertaa mun vauhdille aika helppo; pohjoisesta mennään ja tietä pitkin tullaan.” 
  Vastaus: Kilpailualue sijaitsi lähes kokonaan kilpailukeskuksen länsipuolella vieläpä suipeten 

kilpailukeskusta kohden, mikä vähensi ratasuunnittelun vaihtoehtoja. Tästä lisää kohdassa 
”Kilpailukeskuksen sijainti suhteessa kilpailualueeseen”. Ratamestarityölle annettiin kiitosta selkeistä 
rastipisteistä ja niiden monipuolisesta sijoittelusta. Yksi rasti oli viety väärään paikkaa. Ikävä 
kömmähdys. Olemme tarkempia jatkossa.  

  Parannusehdotuksena esitettiin lähdön sijoittamista lähemmäs kilpailualueen keskusta. Toisaalta 
luulen että osa arvostaa sitä, että lähtö on kilpailukeskukselta. Jos hajontaa haluttaisiin heti alusta 
lisää, pitäisi mennä lähelle alueen keskustaa, jonne tulisi matkaa jo melkoisesti. Pidetään tämäkin 
mielessä ja yhtenä ratkaisuvaihtoehtona” 

 
Muu palaute 
”Tykkäsin todella paljon! Kiva tapahtuma!” 
”Edullinen hinta” 
”On kiva, että tällaisia järjestetään, ja puitteet kisassa olivat hyvät.” 
”Plussana myös kohtuullinen osallistumismaksu.” 
”Oli kyllä kertakaikkiaan hieno tapahtuma kokonaisuudessaan.” 
”Kiitos kisasta järjestäjille, nautin menosta soissa uimisesta huolimatta!” 
”Ja pullakahvit maistuivat hyvin harjoituksen jälkeen.” 
 
Lisää Louna-Rogaa 
”Kiva, että me päästään ensi vuonna taas rogainaamaan!” 
”Hyvät fiilikset jäi ja ensi vuonna uudestaan, jos järjestetään.” 
”Kiitos, ensi vuonna toivottavasti uudestaan!” 
”… plussalle jäätiin, ja tulen ensi vuonna uudestaan (jos järjestetään). 
”Ehdottomasti uudestaan ensi vuonna.” 
”Kiitos että järjestitte harjoituksen ja toivottavasti ensi vuonna uudelleen!” 
  Vastaus: Plussan puolelle jäätiin reipaasti ja kaikki ketkä asiasta mainitsivat ovat tulossa ensi vuonna. 
 
 
Keskustelu jatkukoon… 
 
Terveisin Jari ja Louna-Rogaining -tiimi 
 


