


Palautekyselyn yhteenveto
Himos-Jämsä Adventure 2022



• Himos-Jämsä Adventuren palautekysely keräsi upeasti palautetta, kun 
peräti 101 osallistujaa vastasi palautekyselyymme!

• Palautetta annettiin varsin tasaisesti kaikista sarjoista. 



- Tapahtuman osallistujista peräti 61% osallistui ensimmäiseen 
seikkailutapahtumaansa! Mahtavaa!

- Emme täysin osanneet huomioida ensikertalaisia, sillä ensikertalaiset 
olisivat kaivanneet entistä enemmän infoa seikkailutapahtumaan 
osallistumisesta. Tästä onneksi voimme ottaa oppia ensi vuoteen.



• Kaiken kaikkiaan ihan huippu tapahtuma, paljon itsensä ylittämistä, hienoja maisemia, lajit vaihtuivat kivasti.

• Aivan huippu tapahtuma! Kiitos mahtavasta kokemuksesta!

• Kiitos ihana kokemus, kokemattomalle kotikuntoilijalle. Seuraavaa jo odotan.

• Olin todella yllättynyt kuinka hienosti kaikki järjestelyt sujuivat!!!!! Kun ottaa huomioon, että kisa oli Himoksella 
ensimmäinen.... ei ollu yhtään sellanen fiilis että olis uusi kisa. Kisa oli mukavan monipuolinen, questejä oli sopivasti 
ja ne oli hyviä!! Tykkäsin myös siitä ,että oli suunnistus osuuksia näin paljon! UPEA KISA!!! KIITOS!!

• Olihan tämä nyt käsittämättömän hienosti järjestetty tapahtuma kun tuttavalta kuulin mitä seikkailutapahtumien 
fasiliteetit ja tarjoilut normaalisti on. Mahtavaa että on tällainen matalankynnyksen tapahtuma.

• Hyvänmielen tapahtuma sopivasti maustettu hiellä, verellä ja kyynelillä! Ihan super!

• Olen todella iloinen, että tapahtumanne ottaa huomioon myös ne, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet tällaisiin 
kisoihin, ja/tai ovat mukana enemmän tunnelman ja elämyksen kuin ennätysten rikkomisen takia. Todella hyvä fiilis 
jäi kisasta. 👍

• Upea tunnelma, homma toimi ja innostuimme parini kanssa - eli nähdään myös ensivuonna. Plus erityinen huomio, 
kiitos: some näkyvyys on ollut todella hyvä tässä. Hyvää duunia olette tehneet näkyvyyden kanssa. Upeita 
tunnelma valokuvia ja fiilistä jaettu ahkeraan. Oli ilo olla mukana. Ja kelikin oli ++. Kiitos, nähdään ensivuonna.

Peräti 92% osallistujista aikoo suositella 
tapahtumaamme osallistumista! Ja
loputkin harkitsevat sitä! Kukaan 
osallistujista ei todennut, että 
tapahtuma ei olisi suosittelemisen 
arvoinen – mikä on paras mahdollinen 
palaute järjestäjille!



• Reitit olivat hyviä ja rasteilla kiertäminen hauskaa!

• Reitti oli mielenkiintoinen eikä liian tekninen pyöräosuuksiltaan ja antoi mahdollisuuden jopa reitinvalintoihin - joka 
valitettavasti ei ole aivan tavallista näissä kisoissa.

• Sinällään reitit, maastot ja tehtävät olivat hyviä ja mukavia, mutta kisassa tuli niin paljon enemmän kilometrejä kuin 
ennakkoon kerrottiin.

• Pitkä suunnistusreitti oli järisyttävän hienoa maastoa (ne sammaleet ja jäkälät <3 ) ja reitti oli mukavan haastava.

• Ennakkotiedoissa annettiin hyvin optimistinen kuvaus reitin vaativuudesta ja yllätti kuinka rankka reitti 
todellisuudessa oli.

• Kisareitti oli hyvä ja monipuolinen. Sopivassa suhteessa pyöräilyä ja juoksua. 6h-sarja oli ainakin tälläiselle
peruskuntoilijalle ja iltarastisuunnistelijalle mukavan haastavaa.

• Aivan loistavaa reittiä ja maastoa, elkää ainakaan teille enempää viekö tulevaisuudessakaan.

• Reitti oli ensimmäistä kertaa osallistuvalle hyvä ja sopivan haastava. Tuli vaan sellainen olo, että oliko 6 h sarjaan 
ainakin vähän liikaa matkaa/suoritusta, jotta sen suurin osa olisi suorittanut 6-8 tunnissa?

• Reitti oli sopivan haastava ja monipuolinen, ja oli kiva, että siinä pääsi suunnistamaankin ihan kunnolla.

• Kaiken kaikkiaan ihan huippu tapahtuma, paljon itsensä ylittämistä, hienoja maisemia, lajit vaihtuivat kivasti ja esim
suunnistus oli juuri sopiva tasoista (ei olisi haitannut, vaikka olisi ollut vähän haastavampaakin). 

Reitit itsessään keräsivät erinomaista 
palautetta. Kehityskohteeksi jäi se, että matkat 
olivat ennakkotietoihin nähden selvästi 
ylipitkät. Erityisesti maisemien ja reittien 
kauneutta kehuttiin.



• Mielestäni liian paljon perinteisiä suunnistusrasteja ja kartat suunnistuskarttoja joka vei tehtävää liiaksi 
suunnistuspainoitteiseksi.

• Suunnistus Himoksen päällä oli vaikea ja todella pitkän tuntuinen - se vei innon loppureitiltä.

• Myös suunnistustehtävät olivat mukavasti ihan oikeaa suunnistusta eikä rastibingoa 40000 kartalla.

• Reitti haastoi kunnolla fyysisesti eikä suunnistus ihan aloittelijan iltarastitaidoilla sujunut.

• Prologin ja melonnan rastit olivat todella helppoja, vastaavia odotin Enjoy-sarjasta kautta linjan, harmiksi 
näin ei ollut.

• Kisa vaati paljon enemmän suunnistustaitoja mitä sivusto antoi ymmärtää ilmoittautumisvaiheessa. Itseä se 
ei säikäyttänyt, päinvastoin koin suurta riemua kun rastit löytyi ja tähän syttyi kipinä!

• Suunnistus oli riittävän haasteellista, tuli eksyttyäkin pari kertaa, vaikka suunnistuskokemusta löytyy 
lapsuudesta saakka.

• Aikaisempiin seikkailukisoihin verrattuna, tapahtuma oli selkeästi enemmän suunnistus painotteinen ja sillä 
oli omasta mielestä liian suuri rooli.

• Suunnistuksen vaativuus yllätti minut. Onneksi parini oli parempi suunnistaja - maaliin minun taidoilla ei olisi 
päästy.

• Ensimmäinen jalkasuunnistus oli seikkailuun todella haastava, itsellekin tuli virhettä raakasti.

Vaikka osa koki reitin vaativuudeltaan sopivaksi, niin 
liian moni raportoi sen olleen liian vaativa. Ottaen 
huomioon, että pyrimme tekemään matalan kynnyksen 
tapahtumaa. Erityisesti reitin koettu vaativuus liittyi 
matkalla vastaan tulleisiin suunnistustehtäviin.



JÄRJESTÄJÄN KOMMENTTEJA:

- Palautteen perusteella tulemme helpottamaan suunnistustehtävien 
vaatimustasoa merkittävästi ensi vuodelle.

- Ajatuksena tarjota 8h –sarjalle tämän vuoden 6h –tason suunnistustehtäviä ja 6h 
–sarjalle 4h –tason suunnistusta. Lisäksi 4h –sarjan toteutamme kokonaan 
helpommilla suunnistustehtävillä, joita selvästikään tänä vuonna emme osanneet 
tarjota. 

- Pohdintaan jää se, että tarjoammeko vielä pidempää sarjaa tai erilaista 
sarjajaottelua, jossa on pitkällä matkalla myös jokin vaativampi suunnistusosio, 
kuten tänä vuonna



Kommentteja leimauksesta
• Voisi olla enemmän leimattavia emit pisteitä. Nyt matkan varrella yksi kanssakisaajien fuskaus havaittu kun 

eivät käyneet järjestyksessä yhdellä rastilla joka jäi välistä kun tiesivät ettei siellä leimausta.

• Se, ettei emit-laitetta leimattu kun vain murto-osassa rasteja vei myös mielenkiintoa. On turhauttavaa 
mennä rastille ja huomata että meni paikalle "turhaan". Jos leimaamista ei jostain syystä voi järjestää, myös 
esim kirjainten kerääminen rasteilta toisi mielekkyyttä tapahtumaan.

• Enemmän saisi olla leimausrasteja hymynaamojen sijaan. Jos rasti jää suunnistuksrssa löytymättä, pitäisi olla 
isompi todennäköisyys saada sakko kuin selvitä kuin koira veräjästä.

• Jokaiselle rastille (tai vähintäänkin huomattavasti useammalle kuin nyt oli) jokin syy käydä siellä (Emit, 
kirjaimen haku, tms.), jotta rastien hakemisesta saa ns. palkinnon ja kilpailu pysyy tasaväkisempänä, kun 
rasteja ei voi niin vain skipata.

• Joka rastille leimaus, tuntui tylsältä kömpiä rastille jossa ei taaskaan tarvinnut leimata.

• Leimattavia rasteja 90% olevista, hymynaamat lannistaa esim suunnistusosuuksilla. Rasti CP27 oli täydellinen 
hymynaama.

Emit-korttien kapasiteetti(muisti) ei riitä siihen, että voisimme tarjota kaikilla rasteilla leimauksen. Palautetta 
hymynaamaleimauksista tuli kuitenkin niin paljon, että tulemme miettimään leimauksen kehittämistä siten, 
että se on osallistujan näkökulmasta mielekkäämpi. Emittejäkin pystytään vielä jonkin verran lisäämään.



• Questit eivät olleet kovin omaperäisiä, muuten koko tapahtuma ensi kertaa järjestettynä oli yllättävän hieno ja 
toimiva!

• Olisin kaipaillut enemmän tehtäviä kuten jousiammunta. Laskeutumaankaan ei päästy.

• Questeihin kaipaisi ehkä vähän lisää panostusta. Nyt ne tuntuivat vähän päälleliimatuilta pakollisilta jutuilta.

• Questeihin myös vähän lisää panostusta omaperäisyyden ja ennakkoluulottoman ajattelun osalta niin paketti alkaa 
olemaan kunnossa! Ja muuten, ilmapatjailun puuttuminen ei haitannut lainkaan ;)

• Hyvä kun questien "kikkailu"/älytehtävät ei ratkaisseet enempää suoritusta, varsinkin pitkään sarjaan mieluusti 
juuri näin eli enemmän etenemistä ja vähemmän kikkailuja.

• Quest yllätystehtäviä olisi kiva olla enemmän.

• Laskeutumistehtävä myös easyssä olisi kiva. Melontaosuus olisi voinut olla hieman pidempikin.

• Maisemat ja questit olivat hienoja, sauna ja ruoka hurjasti tyypillisiä kisasaunoja ja ruokia parempia. Ensikertaa 
järjestetyksi kisaksi kaikki toimi todella hyvin.

• Itse kisa oli kiva ja Questeillä mainiota henkilökuntaa.

• Kisa oli mukavan monipuolinen, questejä oli sopivasti ja ne oli hyviä!!

• Tehtävärastit Ok, eivät juurikaan vaikuta tuloksiin.

Quest –tehtävistä saimme paljon hyvää palautetta, 
mutta niihin kaivattiin lisää omaperäisyyttä. Questejä
toivottiin myös lisää. Vuosi taas aikaa kehitellä 
odottamattomia questejä osallistujille ☺



• Kaiken kaikkiaan kiitos hyvästä kisasta ja erityiskiitokset myös rastien ja vaihtoalueen väelle. Oikein mukavaa 
porukkaa kaikki, reippaat vaihtoalueen ja maalin tytöt erityisesti!

• Hyvät järjestelyt, hyvä tunnelma, paljon rasteja.

• Meitä toki haastoi oikutellut pyöräkin, mutta louhoksen rastinpitäjältä arvokkaat neuvot fiksaamiseen auttoivat, 
kiitos hänelle! Ja haettiinpa yksi ylimääräinen melontarastikin, joten itse lisättiin omaa urakkaa. Tapahtumana 
mahtava kuitenkin ja ehdottomasti tulossa ensi vuonnakin! Ja jos sarjat samalla jaolla, 6h valitaan silti! Iso Kiitos!

• Hyvänmielen tapahtuma sopivasti maustettu hiellä, verellä ja kyynelillä! Ihan super!

• Olen todella iloinen, että tapahtumanne ottaa huomioon myös ne, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet tällaisiin 
kisoihin, ja/tai ovat mukana enemmän tunnelman ja elämyksen kuin ennätysten rikkomisen takia. Todella hyvä fiilis 
jäi kisasta. 👍

• Autettiin kanssakilpailijoita pyörän ketjujen korjaamisessa. Tulevissakin tapahtumissa muiden auttaminen menee 
oman suorituksen edelle ja pidetään tarvittavat työkalut mukana. Kiitos hienosta tapahtumasta!

• Hauska päivä taas, ootte upeata porukkaa!

• Upea tunnelma, homma toimi ja innostuimme parini kanssa - eli nähdään myös ensivuonna.

• Hyvä fiilis lähtöpaikalla, mukavia ihmisiä rasteilla, hyvä ruoka ja saunat + poreammeet olivat kiva lisä.

• Kiitokset myös kaikille talkoolaisille, jotka jaksoivat odotella kisailijoita reitin varrella.

Tapahtuman tunnelma reitin varrella keräsi 
todella positiivisen palautteen. Tähän vaikuttavat 
erityisesti osallistujat ja talkoolaiset, mutta myös 
tapahtuman henki enemmän elämyksenä kuin 
kilpailuna.



• Naapureita ei voi valita - sille ei voi mitään! Haaste oli kuitenkin marginaalinen.

• Valitettavaa että autotapahtuma oli samaan aikaan. Häiritsi tosi pahasti kisakeskuksen toimintoja eikä liikkuminen 
kesken kisan onnistunut kunnolla. Myös tapahtumien henki oli täysin vastakkainen joka häiritsi.

• Älkää suotta harmitelko päällekkäisyyksiä ja niistä aiheutuneita muutoksia ja muita juttuja tapahtumakeskuksessa. 
Sopii seikkailuteemaan ja hyvin mahduttiin autokansan sekaan!

• Kisakeskuksen sijaintikin oli tapahtumalle täydellinen. Iso bonus kisan jälkeisestä saunomis ja uinti 
mahdollisuudesta. Ruokakin oli maittavaa.

• Lähtö/maali alue oli vähän nafti (pieni). Lähdön osalta ei haittaa, mutta maaliin tullessa vähän ahdasta.

• Kisakeskuksessa oli paikoin turhan paljon muuta säpinää tullessa vaihtoihin ja maaliin.

• Sitten asia jolle ette hirveästi voi oli tuo autotapahtuma joka valtasi huomiota tapahtumakeskuksen välittömässä 
läheisyydessä. Hengeltään kuitenkin seikkailutapahtuma 3-12h urheilusuorituksineen.

• Samanaikainen autotapahtuma oli aika urpoilua mutta siitä tuskin voi tässä moittia :)

• Kisakeskus oli laimea verrattuna Himos Trail-tapahtumiin. Toki ymmärrän että tähän vaikuttaa kun tapahtuma oli 
ensimmäistä kertaa ja se toinenkin tapahtuma oli siinä samaan aikaan.

• Saunat ja ruoka oli hyvää! Ilmapiiri kisassa oli iloinen ja rento!

• Mahtava tapahtuma ja konsepti, mielelläni osallistun toisenkin kerran!

Autotapahtuma samalla alueella nousi todella 
voimakkaasti esiin palautteessa. Jatkossa pyrimme 
vaikuttamaan päällekkäisyyksiin parhaamme 
mukaan. Toiseen tapahtumaan liittynyt ”yllätys” 
muutti kulkureittejä maalialueella, joka latisti fiilistä 
erityisesti maaliin saapuessa.



• Himokselle tullessa tapahtuman ohjeet oli heikon puoleiset. Olisin toivonut selkeää infoa näkyville.

• Odotin että kisakeskus olisi ollut laajempi ja olemassa jo perjantaina.

• Minusta opasteet Himoksella olivat verraten huonot tähän tapahtumaan. Olisin kaivannut selkeämpää.

• Kisa-alueella työskentelevää henkilökuntaa olisi voinut olla enemmän, ja selkeästi erotettavissa muista henkilöistä. Pyöräkaaos TA1:llä oli 
älytön, jonkun olisi ollut hyvä ohjeistaa miten pyörät laitetaan niin, että kaikkien mahtuu siististi. Paikalle saavuttaessa oli epäselvää miten 
toimitaan ja oli vaikeaa löytää ihminen jolta asioista kysyä.

• Ulkopuolisilla oli mahdollisuus tullaTA alueelle, jolloin olisi voinut pyörä tms kadota.

• Tapahtumakeskuksen läpi kulkevat reitit hiukan epäselviä erityisesti prologilta melomaan ja takaisin pyörille kuljettaessa eikä käytännössä 
opasteita tai opastajia ainakaan kakkoslähtöryhmälle

• Vaihtoalueella pyöräiltiin välillä melko lujaa. Esim triathlonkisoissa ei koskaan saa pyörällä ajaa ennen kuin on vaihtoalueen ulkopuolella.

• Kisakeskus oli toimiva. Maaliintulo ja siltä osin reitin merkkaus oli huonosti sijoitettu. Toi toinen tapahtuma kyllä häiritsi varsinkin maaliin 
tuloa.

• Vaihtoalueelle selkeämpi ohjeistus pyörien ja tavaroiden jättämisestä. Nyt monen parin pyörät olivat kaiteen vieressä peräkkäin, jolloin ne 
veivät paljon tilaa.

• Tapahtuma näkyi mielestäni huonosti Areenan ympäristössä ja muutenkin opastuksen kanssa oli haasteita. 

• Kisakeskuksessa ääni hävisi välillä harmittavasti toisen tapahtuman alle ja osaa ohjeistuksesta oli sen vuoksi hankala kuulla.

• Tapahtuma oli järjestetty erittäin hyvin. Olen yllättynyt siitä, että vaikka ensimmäinen kerta, niin missään ei tullut jonotuksia ja tapahtuma 
kulki kuin juna kiskoilla. Huoltoalue todella hyvä, suojaa säältä ja oli tilaa reilusti.

• Huoltotilat, vaihtoalue, ruokailu ja saunat olivat aivan mahtavat - me oltiin varauduttu sateen takia pressulla, mutta vaihtoalue olikin 
katettu.

Tapahtuman opasteissa oli palautteen perusteella 
reilusti kohentamisen varaa. Vaihtoalue oli tilava ja 
katettu, mutta sen käyttöön kaivattiin toimintaohjeita. 
Vaihtoalue oli valvottu klo 08-22, mutta järjestysmies 
ei hoksannut heti poistaa siellä käyneitä ulkopuolisia.



• Tapahtuman ennakkomateriaaleissa ei korostunut suunnistustaidon tärkeys, joten meillä meni parin kanssa todella 
kauan etenemisessä ja tämä lisäsi tarvetta lisävedelle.

• Challenge 6 h oli huomattavasti vaativampi kuin ennakkotiedot antoivat ymmärtää.

• Viestinnässä voisi korostaa suunnistuksen merkitystä. Nyt oli todella vaikea maallikolle tuo neljän tunnin pituiseksi 
kaavailtu settikin.

• Pyöräkarttatelineen voisi mainita suositelluissa varusteissa mielestäni. Meille tuli se pari päivää ennen tapahtumaa 
jostain ihmeestä mieleen ja saimme moisen lainaan. Oli kyllä kätevä.

• Minut yllätti - ei välttämättä negatiivisesti, mutta yllätti, että lajit eivät olleet kokonaisuutena. Olin 
oheismateriaalista ymmärtänyt, että melonta, juoksu ja fillari ovat omina kokonaisuuksina, eivät siten että välissä 
muuta.

• Lisää markkinointia, huomasimme tapahtuman hiukan vahingossa edellisellä viikolla kaverin vinkistä.

• Ennakkotiedotus oli riittävä ja hyvää.

• Plus erityinen huomio, kiitos: some näkyvyys on ollut todella hyvä tässä. Hyvää duunia olette tehneet näkyvyyden 
kanssa. Upeita tunnelma valokuvia ja fiilistä jaettu ahkeraan. Oli ilo olla mukana. Ja kelikin oli ++. Kiitos, nähdään 
ensivuonna.

• Erittäin hyvin järjestetty kokonaisuus nettisivujen ulkoasusta lähtien. Näkee että teillä on kokemusta isojen 
tapahtumien järjestämisestä.

• Hyvä tapahtuma, mahdollisuudet kehittyä paremmaksi ja tunnetummaksi tapahtumaksi!

Tapahtuman tiedotus keräsi yleisesti kiitosta. 
Keppiä tuli erityisesti suunnistustehtävien 
vaativuudesta ennakkoinfoon nähden sekä 
suositeltavista varusteista. Porkkanaa saimme 
hyvistä nettisivuista ja aktiivisesta somesta.



• Reittikirja oli ainakin ensikertalaiselle vähän vaikealukuinen: ennen kisaa meinasi iskeä epätoivo, että emme saa 
hyväksyttyä suoritusta, kun emme vaan ymmärrä miten pitää toimia.

• Reittikirja tuntui ensikertalaiselle vähän sekavalta joissain kohdissa, mutta ehkä ensi kerralla näkee sen uusin silmin.

• Reittikirjassa oli huonosti kerrottu, että rastit tulee kiertää järjestyksessä.

• Reittikarttaan voisi merkitä cutoff-ajat hitaimmille. Reitti on pitkä ja haastetta on hyvä olla sopivasti kaikille.

• Kartoissa teksti/ympyrät eri värillä (EI PUNAINEN), punavihersokeella tuottaa vaikeuksia lukea karttaa (esim. 
Keltainen/oranssi).

• Vähemmän rasteja riittäisi ja vähemmän questejä=selkeämpi reitti ja reittikirja. Päälajien pituudet voisivat olla 
yhtenevät ajan suhteen.

• Hyvä tapahtuma kokonaisuutena ja hyvin laadukkaat kartat seikkailukisaan :)

• Heivatkaa hittoon ne paperiset nimilaput hakaneuloineen ja tuokaa LIIVIT.

• Oli hyvä idea sisällyttää seikkailun karttoihin sekä sprintti-, metsä- ja pysu-karttaa. Hyvin järjestetty tapahtuma on 
omiaan lisäämään innostusta uusissa seikkailijoissa ja uskon, että moni nyt ensimmäistä kertaa seikkailukilpailuun 
osallistunut, sai kipinän jatkaa lajin parissa. Hienoa! Ensi vuonna uudestaan. Kiitos!

• Erityiskiitos hyvistä kartoista!

Tapahtuman poikkeuksellisen laadukkaat kartat 
seikkailukisoihin keräsivät kiitosta laajasti. Sen 
sijaan reittikirja koettiin osin haastavaksi tulkita, 
mikä otetaan ensi vuodelle isoksi 
kehityskohteeksi.



• Ainoa miinus oli polkupyörän satula, joka ei pysynyt ylhäällä. Muuten aivan loistava tapahtuma. Koko päivän 
kruunasi savusauna ja pulahdus järveen. Toivottavasti ensi vuonnakin pääsee tapahtuman jälkeen saunaan ja 
uimaan. Ollaan jo päätetty että mukana ollaan. Kiitos!

• Vuokrakanootti ja liivit oli oikein toimivat, niissä ei mitään vikaa! Vuokra ”maastopyörä” aivan kaamea! Ehkä 
vuokrapyöriä tarjolle laittaessa voisi miettiä, että tahtoisiko itse polkea sellaisella :)

Viideltä eri toimijalta vuokrattu kanoottikalusto meloineen ja liiveineen osoittautui tasalaatuiseksi ja 
toimivaksi. Vuokrapyörien tarve yllätti kisajärjestäjän ja niitä oli vuokralla peräti 25kpl. Saimme 
viimeisen viikon aikana vielä 10 tiedustelua vuokrapyöristä ja näitä kaikkia pyöriä emme päässeet 
testaamaan tai edes näkemään ennen tapahtumaa. Valitettavasti joukkoon mahtui muutama yksilö, 
joka ei täyttänyt tapahtuman vaatimuksia. Pahoittelut heikosta pyörästä kärsineille. 



• Olisin odottanut yhteistyökumppanien myyntipisteitä. Kisatarjouksia tuotteista.

• Myyntipisteitä tai kumppaneita en edes nähnyt, koska olimme hitaimpien joukossa niin en törmännyt 
puheissa myyntipisteisiin. Näihin jatkossa toivoisin selkeämpää tietoa!

• Kilpailukeskukseen olisin kaivannut enemmän eloa ja säpinää, tuote-esittelyitä jne.

• Yhteistyökumppanit olisi hyvä sijoittaa keskuksen läheisyyteen, nyt ne jäi huomaamatta.

• Useissa tapahtumissa kisakeskuksesta saa hankittua monenlaisia urheiluvarusteita kisatarjoushintaan ja 
keskus on toiminnassa jo edellisenä iltana.

• Tultiin 20.30 maaliin ja kaikki oli jo ohi kisakeskuksessa. Ei jäänyt oikein mielikuvaa mitä oli myyntipisteissä 
jne.

• Myyntipisteitä en nähnyt ensinkään, ne oli joko tosi huonosti merkattu tai jo lopettaneet siinä vaiheessa kun 
tulimme maaliin.

Myyntipisteitä ja tuote-esittelyitä kaivattiin tapahtuma-
alueelle lisää. Kumppaneille tapahtuma on haasteellinen, 
koska aamulla ollaan reittikirjan kimpussa ja iltapäivästä 
maaliintulot ajoittuvat 8 tunnin ajalle. Suunnitelmissa on 
ideoida ensi vuodelle expoa jo perjantaille, jolloin on 
paremmin aikaa tehdä hankintoja ja tutustua tuotteisiin.



• Savusaunassa ei riittänyt lämpö loppuun asti ja lämmin vesi loppui. Tosin suihkut oli jätetty valumaan, kun 
menimme sinne, joten käyttäjissä vika.

• Saunat ym oli ihan huippujuttu.

• Savusauna oli jo kylmä, kun sinne asti päästiin. Joku saunamajuri vastaamaan koko saunahommasta ensi 
vuodeksi.

• Maisemat ja questit olivat hienoja, sauna ja ruoka hurjasti tyypillisiä kisasaunoja ja ruokia parempia. 
Ensikertaa järjestetyksi kisaksi kaikki toimi todella hyvin.

• Saunat ja järvi kruunasivat päivän! Kiitos!

• Pitkän päivän jälkeen ei olisi jaksanut varmasti itse kokkailla mitään ja sauna ja uinti tuli todella tarpeeseen!

• Rantasaunat kisan jälkeen olivat mahtava juttu! Iso kiitos järjestäjille!

• Sauna/poreallas/palju oli aivan mahtava kisan jälkeen, erityinen kiitos tästä kisan järjestäjille! Koko 
tapahtumasta sai todella elämyksen ja vastinetta rahalle.

• Hyvä fiilis lähtöpaikalla, mukavia ihmisiä rasteilla, hyvä ruoka ja saunat + poreammeet olivat kiva lisä.

Tapahtumakeskuksen fasiliteetit keräsivät loistavaa 
palautetta. Pientä haastetta oli saunojen lämmön ja 
veden riittävyydessä aivan tapahtumapäivän loppuun 
asti.



• Katettu vaihtoalue oli aivan upea, savusauna ja hyvä ruoka kisan jälkeen ehtaa luksusta.

• Iso bonus kisan jälkeisestä saunomis ja uinti mahdollisuudesta. Ruokakin oli maittavaa.

• Buffetruokailussa ruoka oli illalla yhdeksän aikaan jo osittain loppu, mikä harmittu kun nälkäisenä saapui 
paikalle.

• Liiterissä ruoka-astiat ammottivat tyhjyyttään ja kaavimme kattilan pohjia - toki lisää ruokaa tuli siinä 
vaiheessa, kun siirryimme pois ravintolasta.

• Buffet ruokailu oli ala-arvoinen, koska esim salaatti oli loppu ja ruoka mautonta.

• Saunamaailma ja buffetruoka olivat hieno lisä! Pitäkää ne jatkossakin.

• Saunat ja ruoka oli hyvää! Ilmapiiri kisassa oli iloinen ja rento!

• Huoltotilat, vaihtoalue, ruokailu ja saunat olivat aivan mahtavat

Tapahtuman buffetruokailu koettiin pääosin 
laadukkaaksi ja erityisesti se, että se sisältyi 
osallistumismaksuun. Tapahtumapäivän lopuksi ruoan 
riittävyydessä oli haastetta, mutta sitä toki tuli lisää.



• Ennakkotietoihin perustuen luulimme että myös muilla vaihtopisteillä olisi tankkausta, edes vettä ja varauduimme 
sen mukaisesti itse joten juomat tietenkin loppuivat.

• Olin tankannut mukaan energiaa noin 4 tunnin tarpeisiin, en voinut millään ajatella, että suoritusaika venyisi yli 6 
tuntiin (ja siitä ylikin). Meidän tapauksessa puhti loppui vain kesken energiatasojen laskiessa (juomat ja geelit 
loppuivat) ja koska suunnistus oli haastavaa emme saaneet onnistumisen fiilistä, että prkl tämä vedetään loppuun 
vaikka ilman urheilujuomaa kun on niin kivaa.

• Huoltopiste oli hyvä, mutta esim enjoy sarjassa ainoat mahdollisuudet käydä pisteellä olivat ennen melontaa ja sen 
jälkeen (eli noin 1,5h kisan alun jälkeen). Moni tiimi oli reitillä 5-6h, joten huoltopistettä pitäisi saada hyödynnettyä 
myös myöhemmin.

• Huoltopiste toimiva, mutta niiden puute oli iso pettymys. Infoissa sanottiin että Enjoy sarjassa voi hyvin tukeutua 
huoltopisteiden tarjontaan.

• Jonkinlainen vesipiste olisi ollut hyvä pitkälle poissaololle kisakeskukselta. Melonnan jälkeen mentiin yhdellä 
vajaalla pullolla maaliin asti.

• Tuli vaan sellainen olo, että oliko 6 h sarjaan ainakin vähän liikaa matkaa/suoritusta, jotta sen suurin osa olisi 
suorittanut 6-8 tunnissa? Meillä meni 10,5 tuntia, mikä oli mahtavaa, mutta emme osanneet varautua eväiden ja 
juoman puolesta yli 10 tunnin suoritukseen.

• Huoltopisteitä (vähintäänkin vesipiste) saisi myös olla enemmän.

Ennakkoinfo huoltopisteiden määrästä ja sijainnista oli 
riittämätön ja aiheutti monille ongelmia – erityisesti, kun 
reittien pituudet osoittautuivat suunniteltua pidemmiksi. 
Huoltopisteitä – ja erityisesti vesipisteitä – toivotaan 
tapahtumaan lisää.



Kommentteja huolloista

• Seikkailu-urheilussa perinteisesti ei ole käytössä järjestäjän huoltopisteitä 
lainkaan vaan osallistujat kantavat mukanaan tarvitsemansa nesteen ja 
energian.

• Koska Himos-Jämsä Adventure on matalan kynnyksen tapahtuma, niin 
olimme tehneet yhden huoltopisteen, jossa oli mahdollisuus käydä ennen 
ja jälkeen melonnan. 

• Totesimme tapahtumainfossa, että Enjoy 4h –sarjassa voi tukeutua 
järjestäjän huoltoon. Reittien osoittautuessa ennakoimaamme pidemmiksi 
voimme todeta, että sarjan huolto oli riittämätön. Sama haaste ilmeni 
muissakin sarjoissa. Tästä esitämme ansaitut pahoittelut osallistujille. 

• Ensi vuoden tapahtumaa ajatellen mietimme, että selkeytämmekö 
ennakkoinfoa vai poikkeammeko seikkailutapahtumien yleislinjasta 
tarjoamalla lisää osallistujien toivomia lisähuoltoja reitin varrelle.



• Kaiken kaikkiaan kiitos hyvästä kisasta ja erityiskiitokset myös rastien ja vaihtoalueen väelle. Oikein mukavaa porukkaa kaikki, reippaat vaihtoalueen ja 
maalin tytöt erityisesti!

• Koko tapahtuma kokonaisuudessaan onnistunut. Reittinkin haastavuus suunniteltu mukavan nousujohteisesti. Kisakeskuksen sijaintikin oli 
tapahtumalle täydellinen. Iso bonus kisan jälkeisestä saunomis ja uinti mahdollisuudesta. Ruokakin oli maittavaa.

• Kokonaisuutena erittäin hyvin järjestetty kisa! Alkupuoliskon pyöräilyihin olisi toivonut vähän enemmän haastetta joko maastollisesti tai 
reitinsuunnittelullisesti.

• Tapahtumana mahtava kuitenkin ja ehdottomasti tulossa ensi vuonnakin! Ja jos sarjat samalla jaolla, 6h valitaan silti! Iso Kiitos! 

• Itse kisaan olen todella tyytyväinen ja olen toivottavasti tulossa ensi vuonnakin.

• Ensikertaa järjestetyksi kisaksi kaikki toimi todella hyvin.

• Em. huolimatta tapahtumasta jäi kokonaisuutena hyvä fiilis ja jatkossakin vastaaviin tapahtumiin aiotaan osallistua.

• Kaiken kaikkiaan kuitenkin todella hienosti järjestetty matalan kynnyksen tapahtuma!

• Kaiken kaikkiaan ihan huippu tapahtuma, paljon itsensä ylittämistä, hienoja maisemia, lajit vaihtuivat kivasti ja esim suunnistus oli juuri sopiva tasoista 
(ei olisi haitannut, vaikka olisi ollut vähän haastavampaakin). Saunat ja järvi kruunasivat päivän! Kiitos!

• Todella hienosti järjestetty tapahtuma muutoin. Opimme todella paljon! Etenkin sitä suunnistamista..

• Olihan tämä nyt käsittämättömän hienosti järjestetty tapahtuma kun tuttavalta kuulin mitä seikkailutapahtumien fasiliteetit ja tarjoilut normaalisti on. 
Mahtavaa että on tällainen matalankynnyksen tapahtuma jossa radat on kuitenkin todella hyvät eikä tunnin lasten rata.

• Purnauksesta huolimatta kaunis kiitos! Upea tapahtuma, ensikertalaiselle vain hieman liian vaativa vaikka kunto kyllä kesti pitkän uurastuksen. 
Mukana myös ensi vuonna - suunnistuskouluun ennen sitä. :)

• Tapahtumasta jäi kaikenkaikkiaan todella hyvä mieli! Vaikka tulikin paljon mieleen noita kehitysideoita, niin siitä huolimatta tapahtumassa oli erittäin 
mukava olla mukana! Ihana että järjestitte tämän ja toivottavasti tälle tulee jatkoa. Ilmottaudun heti! Tämä herätti myös kiinnostusta monessa 
kaverissani keille kerroin hauskasta elämyksestä. Iso kiitos!

Runsaista kehitysideoista huolimatta tapahtuma 
vastasi osallistujien odotuksiin mainiosti! 
Suurimpana haasteena olivat suorituksen 
venyminen ja liian haasteelliset suunnistustehtävät 
sekä heikko tiedottaminen oman huollon tarpeesta.



SUURKIITOS !
NÄHDÄÄN JÄLLEEN
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