
Orimattilan
ILTARASTIT 2015
Maanantaisin huhtikuusta syyskuuhun

Suunnistuksen perustaidot
Kartta
Kartta on kuva maastosta kohtisuoraan ylhäältä 
katsottuna. Maaston kuva on yksinkertaistettu 
niin, että erilaisilla symboleilla piirretty kartta 
on ymmärrettävä ja selkeälukuinen.
Kartta esittää paikkojen sijainnin, niiden keski-
näisen suhteen ja vastaa samalla kysymyksiin: 
Missä jokin paikka on? Miten sinne pääsee? 
Onko sinne pitkä matka? Kartta on suunnitte-
lun oivallinen apuväline.
Kartta piirretään mittakaavaan, joka ilmaistaan 
suhdeluvulla. Esimerkiksi mittakaava 1:10 000 
tarkoittaa, että yksi sentti kartalla merkitsee 
100 metrin matkaa maastossa.

Varusteet
Suunnistuksessa pääsee alkuun ilman kalliita 
varustehankintoja. Harrastelija tulee mainiosti 
toimeen pukeutuessaan kevyeen ulkoliikunta-
asuun, jonka materiaali ei ime kosteutta. Mikäli 
haluaa satsata varusteiden tasoon, niin tärkein 
hankinta on hyvät jalkineet.
Kevyet ja tukevat, nastoitetut suunnistusken-
gät eli nastarit sopivat suunnistuksen ohella 
erinomaisesti kaikkeen maastoliikuntaan.

Välineet: kartta, kompassi, Emit-kortti
Suunnistajan tärkeimmät välineet ovat kartta 
ja kompassi. Rastileimaus tallennetaan Emit-
järjestelmään. Tätä varten kuntosuunnistajalla 
on ”kilpailukortti”, jollaisen voi vuokrata jär- 
jestäjältä. Emit-kortti kestää vuosikausien lei-
maukset.

Kartan suuntaaminen
Kartta suunnataan maaston mukaisesti siten, 
että maastossa oikealla olevat kohteet ovat 
myös kartassa oikealla ja vasemmalla olevat 
vasemmalla. Kartan voi suunnata myös kom-
passin avulla. Kun kartan yläreuna osoittaa 
kompassin pohjoisnuolen suuntaan, kartta on 
oikein suunnattu. Kartan suuntaamisen taito 
on välttämätön maastokohteiden hahmottami-
sen helpottamiseksi.

Oman olinpaikan määrittäminen
Kun kartta on suunnattu, määritellään kartalta 
oma olinpaikka. Nyt tarvitaan niin sanottua 
peukalokartanlukua: peukalo asetetaan sen 
hetkisen olinpaikan kohdalle ja siirretään oman 
etenemisen mukaisesti uuteen kohteeseen.

Reitinvalinta
Ennen rastilta lähtöä laaditaan suunnitelma 
etenemisreitistä seuraavalle rastille. Reitinva-
linnan perusteina ovat kulku-urat, maaston 
muodot ja muut selkeät kartalta luettavat koh-
teet sekä maaston kulkukelpoisuus.
Oma suunnistustaito vaikuttaa siihen, onko 
suora ja lyhyt vaihtoehto parempi kuin kiertävä 
ja varmempi reitinvalinta.

Suunnanotto kompassilla
Kompassin reuna asetetaan kartalla tarkasti 
lähtöpisteestä tavoitepisteeseen. Neularasiaa 
käännetään siten, että kompassin pohjoishaa-
rukka osoittaa karttapohjoiseen ( kartan ylä-
reuna) ja neularasian pohjaviivat ovat saman-
suuntaiset kartan pohjois-etelä-suuntaisten 
suunnanottoviivojen kanssa.

Suunnassakulku
Suunnanoton jälkeen kompassia pidetään 
kämmenellä vaakasuorassa ja käännytään 
kunnes kompassin pohjoisneula asettuu poh-
joishaarukkaan. Nyt kompassin suuntanuoli 
– tai kompassin sivu – osoittaa kulkusuunnan.
Ennen etenemistä maastosta katsotaan sopiva 
kiintopiste, jonne päästyä kulkusuunta jäl-
leen tarkistetaan.

Ohjeet Orimattilan Iltarasteille
Osallistuminen
- Osallistuminen Orimattilan Iltarasteille on vapaata eikä edellytä ennakkoilmoittautumista  
 tai suunnistusseuraan kuulumista.
- Lähtömahdollisuus klo 17-18.30, tapahtumissa 21.9. ja 28.9. klo 16.30 -18 ja
 Tapaninsuunnistuksessa klo 10-11.
- Sopivan radan valittuasi voit kiertää sen läpi omaan tahtiin vaikka pareittain.
 Osallistujien odotetaan kuitenkin ilmoittautuvan maalissa viimeistään klo 20.
 Jos aikaa näyttää kuluvan kauemmin, tulee suunnata suoraan maaliin.
- Osallistujat ovat velvollisia ilmoittautumaan aina maalissa vaikka rata jäisikin kesken.
- Kaikissa tapahtumissa on käytössä elektroninen Emit-leimausjärjestelmä.
 Emit-kortteja on vuokrattavana tapahtumapaikalla.
- Jos haluat että aikaasi ei julkaista tuloksissa, voit pyytää sitä järjestäjiltä.
- Varusteiksi käyvät normaalit ulkoiluvarusteet. Harrastuksen jatkuessa
 kannattaa ensimmäisenä sijoittaa suunnistuskenkiin eli nastareihin.
- Tapahtumakohtaiset tarkennukset ja ajo-ohjeet joka viikko Iltarastien
 www-sivuilla www.orimattilaniltarastit.fi

Radat
- Rata A: 5-5,5 km, kuntoa ja taitoa jonkin verran vaativa,
 suunnistuksen perustaidot oltava hyvin hallussa.  
- Rata B: 2,5-3,0 km, helpohko suunnistusrata perustaidot osaaville.
- Rata B-helppo: 2,5-3,0 km, taitovaatimus kuten C-radalla, mutta pidempää lenkkiä haluaville,
 tarjolla vaativammissa maastoissa.
- Rata C: 1-2 km, helppo rata harrastusta aloittaville ja lapsille, rata tukeutuu polkuihin
 ja muihin selkeisiin maastonkohtiin 
- Vapaa rata, kartalle on painettu kaikki eri radoilla käytetyt rastit – suunnittele vapaasti oma reittisi. 

ORIMATTILAN ILTARASTIT 2015
Aika, paikka, opastus tieltä nro, etäisyys Orimattilan keskustasta Karttamerkit

Perustaidoista tärkein on karttamerkkien tunte-
minen. Suunnistuskartta muodostuu kuuden 
värin, mustan, harmaan, ruskean, sinisen, vihreän 
ja keltaisen
symboleista.
Väreillä havainnol-
listetaan erilaisten
maastonkohteiden
luonnetta.
Karttamerkkejä
kannattaa opiskella
karttoja tutkimalla.

Hinnat 2015
- Kertamaksu: 5 €, alle 19-vuotiailta ei maksua
- Kausikortti 50 €, Rastivarsojen jäsenille 30 €.
 Kausikortti on henkilökohtainen ja sisältää
 kaikki kauden 24 tapahtumaa. Kausikortti
 oikeuttaa yhteen suoritukseen / viikko. 
- Maksuvälineenä käyvät myös Luottokunnan
 Virikeseteli, Tyky-Kuntoseteli, Smartumin
 Kulttuuriseteli sekä Smartumin Liikuntaseteli.

Rastivarsojen
HIPPO-suunnistuskoulu
Sinettiseuratoimintaa lapsille
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URHEILUHIEROJA
• mobilisoiva hieronta
• triggerpisteiden käsittely

Liisa Kuoppamäki
040 500 6511
www.lihashuoltokuoppamaki.fi

 20.4. Tönnö, Kankaanmäki,**, 164, 3 km
 27.4. Jymylinnanmäki,**, Koulutie, 1 km
 4.5. Hietastenkangas, Maken maili *,   
  1701, 8 km
 11.5. Kalliojärvi, uimaranta, 1631, 5 km
 18.5. Salusjärvi, leirikeskus, 164, 14 km
 25.5. Pukkila, Iilijärvi*, 1635, 26 km
 1.6. Hiitelä, Artjärvi, 172, 20 km 
 8.6. Nikkijärvi, 1631, 16 km 
 15.6. Sammalisto, Anttosesta pohj.,
  164, 15 km 
 22.6. Henna, 164, 18 km 
 29.6. Tuhkurinjärvi, 164, 12 km 
 6.7. Tönnö, Pariisin kartta, 164, 3 km 
 13.7. Niinikoski 172, 10 km 
 20.7. Jursala, Heinämaan halli, 1691, 10 km

 27.7. Järvikylä, Hollilanmäki, 1631, 10 km
 3.8. Ämmänäyräs, Hiihtokeskus;
  PP, **, 167, 5 km
 10.8. Viljaniemi, Korpihoilo, 1631, 15 km 
 17.8. Karkkula, Humiseva*, 164, 10 km
 24.8. Kiiliö, 1631, 18 km
 31.8. Sammalisto, Terrikallio, 1635, 17 km
 7.9. Järvikylä, Pariisin kartta, 1631, 5 km
 14.9. Jursala, 1691, 10 km
 21.9. Keituri, Kivikallio seuranmestaruus,
  2954, 23 km 
 28.9. Hiihtokeskus,**, 167, 5 km
 26.12. Tapaninsuunnistus, paikka avoin, 3 km

  * uusi kartta
  ** pyöräsuunnistus



Rastivarsojen jäseneksi
Rastivarsojen jäsenenä saat mukavia 
etuja, mm. alennuksen Orimattilan 
Iltarastien kausikortista. Jäseneksi 
liittymisen ohjeet:
www.rastivarsat.fi  ›  Liity jäseneksi.

KEVÄTKAUSI
Ke 22.4. Tönnön koulu, Avajaiset  
  ja vanhempain info 
Ke 29.4. Kankaanmäki, Virke
Ke 6.5. Mieliäissuo
Ke 13.5. Varsapuisto  
Ma 18.5. Launeen perhepuisto,  
  HippoCup
Ma 25.5. Pukkila, Iilijärvi
Ke 10.6.  Mäntsälä HippoCup

HIPPO-suunnistuskoulu 2015
Keskiviikkoisin klo 18-19.30  (huom. muutama poikkeus)

Rastivarsojen HIPPO-suunnistuskoulu on tarkoitettu suunnistuksen perustaitojen opettele-
miseen ja kehittämiseen. Tavoitteenamme on myös ohjata lapsia ja nuoria liikunnan terveel-
liseen maailmaan. HIPPO-suunnistuskoulu on tarkoitettu 7–14-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Ryhmät on jaettu taitotason ja iän mukaan:
- Ketut: Alkeisryhmä 7–10-vuotiaille
- Lumileopardit: Kertausryhmä 8 –14-vuotiaille
- Sudet: Jatkoryhmä 10 –14-vuotiaille
Hippo-suunnistuskoulun maksu on 70 €/lapsi.
Perheen toisen lapsen osalta maksu on 50 €.
Mikäli samasta perheestä osallistuu useampi kuin kaksi
lasta, HIPPO-suunnistuskoulu on heidän osalta maksuton.

Maksu sisältää:
- Ohjatut harjoitukset ja kartat
- Suunnistuspaidan lainan kauden ajaksi
- Kompassin lainan harjoituksissa
- Rastivarsojen jäsenyyden
- Nuori Suunta -kortin (vakuutus, lisenssi )
- Osallistumismaksut suunnistuskilpailuihin
- Päätösleiri Salusjärvellä 3.– 4.10.2015
- Lasten ja nuorten liikuntakerho talvikaudella 2015– 2016

SYYSKAUSI
Ke 5.8. Ämmäntöyräs, Pyöräsuunnistus
Ke 12.8. Kalliojärvi
Ke 19.8. Myllylä, HippoCup
Ke 2.9. Tietävälä, koulu
Ke 9.9. Heinämaan halli, Jursala
Ke 16.9. Jokivarsi
La/Su 3.– 4.10. Salusjärvi, Leiri

         MUITA TAPAHTUMIA
 13.5. Orimattilan koulujen väliset
  kilpailut, Varsapuisto
 23.5. Särkänniemi suunnistus, Tampere
 8.– 9.8. Lahti-suunnistus, Lahti
  AM-pitkä ja viestit  

SALON KORJAAMO OY
Hinauspalvelu 24 h

Puh. 03 777 1244
tai 0400 483 045

KAUPUNKISUUNNISTUS ke 19.8. klo 18
Viides kaupunkisuunnistus pidetään Orimattilan 
keskustan taajamassa Myllylän alueella. Samassa yh-
teydessä suunnistavat Hippokoululaiset oman cup-
kisansa. Tapahtuman keskuksena toimii Myllylän
koulu. Kaikille osallistujille arvontapalkintoja ja tarjoilua!
Tervetuloa joukolla mukaan, helpoille reiteille, tutustu-
maan omaan kaupunkiin ja suunnistukseen harrastuksena!

Pääkirjoitus
Kesän suunnistuskausi alkaa pian ja sitten saamme nauttia seuraavat 25 viik-
koa. Orimattilaa kierretään ahkerasti, ja kesäkuun alussa Iltarastit poikkeavat 
myös Pukkilan puolella rastien haussa. Iltarastivuosi tulee tarjoamaan tänä 
vuonna kolme uutta maastoa ja mahdollisuuden pyöräsuunnistukseen neljänä 
eri kertana. Uusina maastoina Pukkilan Iilijärven maasto, Karkkulan Humisevan 
takainen metsäalue sekä Keiturissa sijaitseva Kivikallion maasto. 

Iltarastit ovat olleet jo monta vuotta erittäin suosittuja kuntoilutapahtumia 
kaiken ikäisille ja Iltarastien merkitys kansan liikuttajana on merkityksellinen. 

Kokemusten mahdollistajana Iltarastit voivat antaa muisteluita pitkäksi aikaa. 
Omakohtaisia hyviä ja vähän heikompia kokemuksia löytyy paljon ja kuinka 
ollakaan ne heikommat muistaa parhaiten – ja vielä kun aika on kullannut ne. 

Vuoden 2007 Iltarastikauden palautteissa löytyy esimerkiksi tällaisia: 

- ”Eksyin niin totaalisesti pitkästä aikaa :-)”
- ”Mukavan haastava ja vaihteleva maasto”
- ”Opin ottamaan tarkan suunnan”
- ”Hyvä maasto ja sijaintina hyvä. Kaikki olivat kiitettäviä.”
- ”Minusta ne oli kaikki hyviä. Varsinkin ne, joissa löysin rastit sujuvasti.”
- ”En pysty nimeämään hyvistä tapahtumista sitä kaikkein parasta.”

Tulevana kautena saamme kokea varmasti samanlaisia tuntemuksia,
joten nähdään rasteilla!

Rastiterveisin
Tuukka Tuomala

HIPPO-suunnistuskoulu on tarkoitettu kaikille 7–14-vuotiaille ulkoilusta ja iloisesta 
luonnossa liikkumisesta pitäville lapsille ja nuorille. Lasten mielestä suunnistuk-
sessa parasta on luonto, haasteet, kaverit ja elämykset. Suunnistuksessa lapsi op-
pii liikkumaan ja arvostamaan luontoa. Suunnistustehtävät luovat uusia haasteita 
sekä mahtavia onnistumisen elämyksiä. Suunnistus kehittää lapsen fyysistä kun-
toa, sekä keskittymis- ja päättelykykyä. Maasto monipuolisena liikuntapaikkana 
kehittää puolestaan koordinaatiokykyä ja tasapainoa. Ratkoessaan suunnistusteh-
täviä lapsi oppii ongelmanratkaisutaitoja sekä itsenäistä päätöksentekoa.

Suunnistuskoulussa opetetaan mm. karttamerkkejä, maastossa liikkumista ja las-
ten radoilla suunnistusta. Lisäksi pelataan ja leikitään. Voit ilmoittautua paikan 
päällä tai ennakkoon www.rastivarsat.fi –› HIPPO-suunnistuskoulu.
Tule mukaan kivaan porukkaan!

Rastivarsojen
nuorisotoiminta
Mistä hyvä harrastus meidän perheen lapselle? Lapsella on hyvä olla harrastus, sitä 
lienee turha korostaa. Liikunnallisesta harrastuksesta on monenlaista hyötyä parem-
pana terveytenä, jaksamisena ja keskittymiskykynä – kavereista puhumattakaan. Rasti-
varsat tarjoaa hyvän liikunnallisen harrastusvaihtoehdon. Suunnistus on yksilölaji, jon-
ka voi aloittaa myöhemmälläkin iällä, vaikka aikuisena. On vain etu, jos on harrastanut 
joitain muita lajeja, jotka ovat kehittäneet esimerkiksi motoriikkaa. Yksilölajissa kukin 
etenee omaa tahtiaan. Osa tähtää maailman huipulle, joillekin tavoitteena on hoitaa 
osuutensa hienosti seuraviesteissä. Sellaisillekin nuorille on hyvin tilaa, jotka haluavat 
liikkua luonnossa ja siten kohentaa kuntoaan ja siten jaksamista esimerkiksi opinnoissa. 
Kaikki edellä mainitut ”urapolut” mahdollistavat myös esimerkiksi seuratyöhön osallis-
tumisen kunkin omien kykyjen ja halujen mukaan. 

Rastivarsat on kehittänyt nuorisotoimintaansa vuosien ajan. Tavoitteenamme on saada 
lapset ja nuoret pitämään liikunnasta. Liikunnasta pyritään saamaan mahdollisimman 
monelle lapselle ja nuorelle elinikäinen ja terveellinen harrastus. Suunnistuksen avulla 
opitaan taitoja, jotka tukevat lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja opiskelua: Keskitty-
minen, pitkäjänteisyys, vastoinkäymisten kohtaaminen ja ratkaisu, looginen päättely, 
avaruudellinen ajattelu, pitkäjänteisyys jne. Kehittynyt kestävyyskunto tukee varmasti 
jaksamista opinnoissa ja työelämässä.

Seurassa on sitä haluaville mahdollisuus kehittyä katkeamattoman ketjun avulla vaikka 
Hiposta huipuksi. Menestystä haluaville ja Hippo-koulun jättäneille isommille nuorille 
on perustettu Huipulle-valmennusryhmä, jonka koulutetut valmentajat ja ohjaajat 
tarjoavat laadukasta tukea ja ohjelmaa ympäri vuoden. Huipulle-ryhmän harjoitukset 
ovat avoimia kaikille seuran nuorille ja aikuisille. Rastivarsat on ensimmäinen Nuori 
Suomi -sinettiseura Orimattilassa. Seuramme nuorisotyön hyvä maine on tuonut ja 
tuo jatkuvasti mukaan uusia nuoria mm. Hollolasta, Lahdesta, Mäntsälästä, Pukkilasta 
ja Nastolasta. Seuramme on ollut pitkään yksi Suomen suurimmista suunnistusseuroista, 
kun tarkastellaan kilpailevien 14 –20-vuotiaiden nuorten määrää.

Nuorisotoimintamme eettiset linjaukset ovat:
- Aikuiset ovat nuorille esimerkkinä urheilussa ja elämäntavoissa.
- Kaikki ovat tervetulleita harrastamaan.
- Kukin saa harrastaa haluamallaan tasolla.
- Seuran toiminta tarjoaa lapsille ja nuorille iloa ja mielihyvää liikunnan kautta.
- Kaikkia lapsia ja nuoria kannustetaan.
- Asioista sovitaan selkeästi ja sovitut asiat pidetään.
- Seurassa annetaan palautetta rakentavasti.

Pitkäjänteinen työ on tuottanut mukavasti tuloksia. Hippo-koulun rakenne ja toteutus 
on kehittynyt. Oppilasmäärät ovat valtakunnallisesti korkeaa tasoa. Seuramme isommat 
nuoret (13–21-v.) ovat kokeneet monta hienoa tapahtumaa osallistuessaan leireille, 
pohjoismaisiin suurviesteihin, rastiviikkoihin, Orimattilan Iltarastien järjestelytehtäviin 
sekä talkoisiin. Heille on muodos-
tunut hyvähenkinen kaveriporukka, 
johon on mahdollisuus kasvaa mu-
kaan Hippo-koulun kautta tai liitty-
mällä seuraan teini-iässä.

Suunnistus on aivan erinomainen 
perhelaji. Missä muussa lajissa 
vanhemmat ja lapset voivat har-
rastaa lajia yhdessä? 

Lisätietoa
www.rastivarsat.fi

HM-KEITTIÖ
LOGO

21.08.2014

  Alueoravapolku-kisat 
 26.8. AM-sprintti, Hollola 
 28.–29.8. KLL -mestaruuskisat
  Kirkkonummi 
 13.9. Hollola-rastit 




