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Bakgrund

• Orienteringsförbundet frågade öppet efter föreningar
som skulle vara intresserade av att förverkliga en “Koulu
kartalla”-temavecka för skolorna på verksamhetsorten

– Eftersom Trian var med under pilotåret 2021 och hade bra 
erfarenheter, så anmälde vi oss med även denna gång

• Orienteringsförbundet bistod med material och idéer för 
förverkligandet, föreningarna stod för planering och
förverkligande av orienteringsbanorna och kontakten till 
skolorna

• Materialet från förbundet innehåller idéer ända från
dagisålder uppåt och är fritt tillgängligt



Varför?

• För att ge skolelever en positiv 
orienteringsupplevelse
– Ger en positiv bild av grenen

– Ger en positiv bild av lokala orienteringsföreningen

• För att få unga att röra på sig
– Fart, färdighet och glädje (Vauhtia, Taitoa, Iloa)

• För att få nya orienterare till föreningen



Vad gjordes konkret

• Planering av banor på fyra ställen, två ställen i Borgå, två 
ställen i Sibbo

– Ritade banor (tre olika per plats, 1,0-1,5 km, lätta)

– Ut med kontrollerna (printade och laminerade ”Koulut kartalla”-
kontroller)

– Kollade att kontrollerna är på plats under kampanjveckan

• Ett infobrev till alla skolor, daghem och “orienteringsvänliga 
lärare” i kommunerna om möjligheten till orientering

– Inkluderade infoblad om karttecken och förbjudna områden i 
sprinten

• Kartorna tillgängliga på föreningens hemsida för skolorna att
ladda ner och printa ut



Vad gjordes konkret

• Planering och förverkligande av Familjeäventyret som 
avslutning av temaveckorna

– I Sibbo hade vi slalomorientering, stämplingsbana, 
kontrollöverföring och kartteckenbingo på en sandplan och ett 
par olika sprintbanor att pröva på (samma banor som under 
temaveckan)

– Utfallet lite sämre denna gång: tidpunkten 30.4. var troligen inte 
optimal och marknadsföringen var inte tillräcklig – i Sibbo endast 
6 deltagare, i Borgå endast en familj



Uppföljningen efteråt

• Vi ordnade fem ”Rör på påkarna i skolan”
orienteringsdagar i maj för årskurser 3 och 4 på fem 
olika ställen i Östnyland (två i Borgå, två i Sibbo och en i 
Lovisa)

– Stämplingsbana, kontrollöverföring och Pokemon-orientering 
(en karta med alla kontroller, vid varje kontroll en Pokemon-
figur, försöker få bingo-rader)

– Uppskattades av lärare och elever – vi fick sammanlagt cirka 
1000 elever att röra på sig!

– En lärares kommentar: ”Elever som aldrig springer under 
gymnastiklektionerna springer fullt i stämplingsbanan.”

• Följande ”Skolorna på kartan”-runda följer i september



Länkar

• Notisen om temaveckorna på förbundets hemsida (finska): 
https://www.suunnistusliitto.fi/2022/01/seurat-mukaan-
koulu-kartalla-viikoille/

• Sidorna med material (sidorna på finska, material även på 
svenska): https://www.koulukartalla.fi/

• OK Trians informationssida om Skolorna på kartan 
https://oktrian.fi/ror-pa-pakarna/skolan-pa-kartan-
temavecka-2/

• OK Trians infosida om Rör på påkarna i Skolan 
https://oktrian.fi/ror-pa-pakarna/ror-pa-pakarna-i-skolan/
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