
Turvallinen 
yhteislenkki
Valmistaudu: 

● Kohderyhmän kuntotaso ja kokemus

● Reittisuunnittelu: reitin maasto ja kesto kohderyhmä 

huomioiden

● Testaa reitti -> vältä yllätykset, tiedosta vaikeat 

maastokohdat, esteet jne.

● Varaudu mahdollisiin ongelmatilanteisiin esimerkiksi 

kaatuminen, eksyminen, muuttuvat olosuhteet

● Tee turvallisuussuunnitelma

Ennakkotiedottaminen

● varusteet, eväät, juoma, reitti sekä sen kesto ja 

tavoitenopeus

Selvitä 

● osallistujien mahdolliset terveyteen liittyvät tekijät.

Lenkin aikana:

● Seuraa ryhmäläisten jaksamista. Pidä riittävästi taukoja. 

Muistuta energia- ja nestetankkauksesta.

● Huolehdi ettei perä jää. Odota ryhmä kasaan esimerkiksi 

ylämäen päällä. 
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Turvallisuussuunnitelma

● Toimintaohje, johon nojataan silloin, kun asiat eivät mene 

suunnitelmien mukaisesti. Esimerkiksi 

onnettomuustilanteet tai eksyminen. 

● Turvallisuussuunitelmassa pohditaan etukäteen 

toimintaohjeet tyypillisimpiin ongelmanratkaisu- 

tilanteisiin.

● Kun mahdolliset riskitekijät ja tarvittavat toimenpiteet on 

kerran mietitty, voi jatkossa muokata olemassa olevaa 

suunnitelmaa tilanteeseen ja ympäristöön sopivaksi.

● Jokaisen polkujuoksuohjaajan tulee tehdä 

turvallisuussuunnitelma ennen ryhmän ohjaamista. 

● Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!
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Riskitekijöitä polkujuoksussa ja 

ryhmässä juostessa:

● Epätasainen alusta altistaa kaatumiselle. 

● Olosuhteiden muuttuminen, kuten sade saa kallioiset 

pinnat liukkaiksi tai sumu estää näkyvyyden, eksymisen 

vaara.

● Kesäpäivän auringonpaiste mahdollistaa nestehukan ja 

auringonpistoksen. Riittävästi nestettä ja päähine.

● Mahdolliset allergiat ja perussairaudet. Selvitä 

ennakkoon.

● Jonossa juostessa riski saada oksa päin kasvoja ja 

maaston hahmottaminen vaikeutuu. Turvavälit.

● Uupuminen ja energiavaje. Maastossa juokseminen on 

hitaampaa ja raskaampaa kuin maantiejuoksu.

● Liian isossa ryhmässä tasoerot kasvavat ja ryhmän 

hallinta heikkenee.
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Suunnistustaito

- Suunnistustaito on perustaito, joka jokaisen 

polkujuoksijan tulisi hallita.

- Kartan ja kompassin käytön harjoittelu ja hallinta. 

- Gps- paikantimet ja karttasovellukset eivät korvaa 

suunnistustaitoja.

- Suunnistustaitoja voit opetella suunnitusseurojen 

kuntorasteilla ja kursseilla sekä retkeilyjärjestöjen 

kursseilla.
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Eksymistilanne

- Hiljennä ja pysähdy ajoissa. 

- Paikanna itsesi älylaitteen karttasovelluksella ja 

suunnista takaisin reitille. 

- Kun varusteena on kartta ja kompassi. Mieti, missä olet 

viimeksi varmasti ollut kartalla. Etsi ympäristöstä selviä 

maamerkkejä esim. isoja mäkiä tai jyrkänteitä, joista saat 

itsesi paikallistettua. Jos tällaista ei löydy, ota kompassilla 

suunta lähimmälle polulle, tielle tai pellolle, jonka tunnistat 

varmasti. 

- Aina voi kysyä apua kanssa juoksijoilta ja muilta 

vastaantulijoilta.

- Hyvin suunniteltu reitti on olennainen osa onnistunutta 

yhteislenkkiä. On inhimillistä joskus eksyä, mutta ole 

valmistautunut jos näin käy.
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Ensiaputaidot ja 

ensiapuvarusteet

- Huolehdi, että ensiaputaitosi ovat ajan tasalla (EA1, EA2).

- Ea- pakkauksen sisältö: haavapyyhkeitä, ensiside, 

laastaria, rakkolaastareita, urheiluteippiä, kyypakkaus ja 

avaruuspeite 
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