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ORIMATTILAN ILTARASTIT
Virkistystä luonnosta!

“ORIMATTILAN ILTARASTIT 2006” -lehden painos 5.100 kpl. Jakelu Orimattilan keskustaajaman
talouksiin. Lehden sisällöstä ja Orimattilan Iltarastit -tapahtuman järjestämisestä vastaa suunnistusseura
Rastivarsojen kuntosuunnistusvaliokunta. Tarkemmin seuran toiminnasta www-sivuilla: www.rastivarsat.fi.
“ORIMATTILAN ILTARASTIT 2006”-lehden taitto: Esa Orava.

Orimattilan iltarastitoiminnassa käynnistyy jo 35.
kausi. Iltarastit alkoivat vuonna 1972 Virke Oy:n
”harjoitussuunnistuksina”. Rakkaalla lapsella on
sen jälkeen ollut monta nimeä: ”Virke-iltarastit”,
”Kuntorastit” ja ”Rasvanpolttorastit”. Tänä vuonna
palaamme lähemmäs juuria nimellä  ”Orimattilan
Iltarastit”.

Vuonna 1983 Iltarastien yhteydessä käynnistyi
myös 6-16-vuotialle lapsille suunnattu
”Oravapolkukoulu”, jonka nimi vaihtui muutama
vuosi sitten ”Hippo –suunnistuskouluksi”. Hippo-
koulussa lapsia opastetaan ja ohjataan
suunnistuksen saloihin keskiviikkoiltaisin iän ja
taidon mukaisissa ryhmissä, leikkimieltä
unohtamatta. Tästä lehdestä löydät niin Orimattilan
Iltarastien kuin Hippo –suunnistuskoulun
tapahtumakalenterit tarvittavine tietoineen.

Iltarastit uudistuvat

Orimattilan Iltarastien sisältöä on suunniteltu
erityisesti tavallisen kuntoilijan ja
liikuntaharrastajan näkökulmasta. Toivomme, että
Iltarastit tavoittaisivat mahdollisimman monia uusia
harrastajia ja lajin kokeilijoita. Aikaisempi kokemus
ei ole välttämätöntä, sillä jokaisessa tapahtumassa

löytyy riittävän helppo ratavaihtoehto myös
aloittelijalle ja ohjausta annetaan tarpeen mukaan
järjestäjien toimesta. Ensimmäisen tapahtuman
yhteydessä (24.4. Myllylän koulu) alkaa myös
johdantokurssi, jonka avulla pääsee sujuvasti
alkuun.

Yritykset ja työyhteisöt mukaan

Iltarastien markkinointia suunnataan
alkuperäisidean mukaisesti myös Orimattilan
yrittäjille ja yrityksille. Iltarastit tarjoaa
erinomaisen mahdollisuuden ja yhden vaihtoehdon
työyhteisöjen työkykyä ylläpitävään toimintaan.
Liikunta suomalaisessa luonnossa,
suunnistustehtävien parissa, on terveysliikuntaa
parhaimmillaan. Rasteille voi hyvin lähteä kimpassa
ja kiireettä, nauttimaan hyvästä seurasta ja
ulkoilusta. Ja mikään ei estä toteuttamasta tuttua
sauvakävelylenkkiä vaihteeksi vaikka rasteja etsien!

Tervetuloa rasteille!

Jouni Tourunen
Puheenjohtaja
Rastivarsat ry
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KALENTERI

pvä Tapahtumapaikka opastus et. keskustasta
tieltä

1 24.4. Myllylän koulu, koulun piha 1631 1 km
2 1.5. Jymylinnanmäki Koulutie 1 km
3 8.5. Käkelä 1711 3 km
4 15.5. Hiihtokeskus, hiihtomaa 167 3 km
5 22.5. Keskusta, Arolantie 167 1 km
6 29.5. Kalliojärvi, uimaranta 1631 4 km
7 5.6. Tuhkurinjärvi 164 12 km
8 12.6. Kalliojärvi, Tönnönkosken P-paikka 164 3 km
9 19.6. Järvikylä, Hollilanmäki 1631 5 km
10 26.6. Nikkijärvi 1631 12 km
11 3.7. Tietävälä, Metsäkallion laavu 167 4 km
12 10.7. Kankaanmäki, Virkkeen piha 164 3 km
13 17.7. Jursala, Heinämaan halli 1691 10 km
14 24.7. Tietävälä, Metsäkallion laavu 167 4 km
15 31.7. Vanha ampumarata 167 3 km
16 7.8. Sammalisto 164 12 km
17 14.8. Nikkijärvi, Mustajärventie 1631 12 km
18 21.8. Kalliojärvi, uimaranta 1631 4 km
19 28.8. Järvikylä, Hollilanmäki 1631 5 km
20 4.9. Tietävälän koulu 167 3 km
21 11.9. Salusjärvi, leirikeskus 164 12 km
22 18.9. Salusjärvi, leirikeskus 164 12 km
23 25.9. Jursala, Ilmakan laavu 1691 10 km
24 2.10. Mustajärvi 1631 12 km

Tapahtumia huhtikuusta
lokakuuhun

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 C 1-2 km, helppo polkurata harrastusta aloittaville ja

lapsille, rata tuketuu polkuihin ja muihin selkeisiin
maastonkohtiin

HINNAT
- Kertamaksu: 4 EUR, alle 19 vuotiaat ilmaiseksi
- Lippuvihko 10 kertaa: 30 EUR
- Kausikortti 45 EUR, Rastivarsojen jäsenille 25 EUR.

Kausikortti on henkilökohtainen ja sisältää kaikki kauden
24 tapahtumaa.

- Maksuvälineenä käy myös Liikuntaseteli

OSALLISTUMINEN
- Osallistuminen Orimattilan Iltarasteille on

vapaata eikä edellytä mihinkään
suunnistusseuraan kuulumista.

- Lähtömahdollisuus klo 17.00-18.30.

- Kaikissa tapahtumissa on käytössä
elektroninen Emit-leimausjärjestelmä,
jonka perusteella saa halutessaan tarkat
väliajat jokaisesta rastileimauksesta. Emit-
kortteja on lainattavissa ilmaiseksi
tapahtumapaikalla.

- Tarkemmat tiedot tapahtumamaanantaita
edeltävän keskiviikon Aluelehdessä,
perjantain Orimattilan Sanomissa sekä
Iltarastien www-sivuilla
(www.orimattilaniltarastit.fi)
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Naisten suunnistuskurssi
Pelkäätkö eksymistä, koska et ymmärrä kartan ja kompassin käytöstä mitään? Kiinnostaako metsälaji, mutta
aloittaminen tuntuu hankalalta? Rastivarsat järjestää keväällä Orimattilan Iltarastien yhteydessä erityisesti
naisille tarkoitetun suunnistuskurssin, jolle miehetkin ovat tervetulleita - kurssin taso on kuitenkin sovitettu
armeijan käymättömille.

Kurssi koostuu viidestä ohjatusta tapahtumasta joissa tutustutaan suunnistuksen teoriaan, karttamerkkeihin,
suunnan ottamiseen sekä annetaan ohjeet Orimattilan Iltarasteilla toimimiseksi.

Kurssi sisältää teorialuennot, henkilökohtaisen opastuksen, materiaalin, viiden kerran lippuvihkon
Orimattilan Iltarasteille (á 4 EUR) sekä ohjatut maastovaellukset.

Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet, joilla kurssin käynyt pystyy kiertämään suunnistusradan
omatoimisesti karttaa ja kompassia hyväksikäyttäen. Mikäli et pääse ensimmäiseen tapahtumaan, on kurssi
mahdollista aloittaa myös seuraavissa tapahtumissa.

Varmista paikkasi ennakkoilmoittautumisella! Rajallisista resursseistamme johtuen kurssille mahtuu 50
ensimmäistä halukasta. Kurssin hinta on 20 EUR.

Ennakkoilmoittautumiset ja tiedustelut: Päivi Orava 040 842 6671 ja  Anneli Laine 040 746 1004 tai
sähköpostilla: info@orimattilaniltarastit.fi.

pvm paikka klo aihe
24.4 Myllylän koulu 17:30 – 19:30 Ilmoittautuminen ja aloitustilaisuus. Orimattilan Iltarastien esittely,

suunnistuksen perusteet, karttamerkit, Iltarastien ratojen kiertäminen
ryhmittäin ohjaajien tuella. Kokoontuminen koululla klo 17:30.

1.5 Jymylinnanmäki 18:00 – 19:00 Orimattilan Iltarastien ratojen kiertäminen ohjaajien opastuksella tai
omalla vauhdilla. Kokoontuminen Iltarastien lähtöpaikalla klo 18.

8.5 Käkelä 18:00 – 19:00 Orimattilan Iltarastien ratojen kiertäminen ohjaajien opastuksella tai
omalla vauhdilla. Kokoontuminen Iltarastien lähtöpaikalla klo 18.

15.5 Hiihtokeskus 17:30 – 19:00 Suunnistuksen teorian kertausta ja mahdollisuus myös kurssin
aloittamiseen uusille tulokkaille. Ratojen kiertäminen. Kokoontuminen
hiihtokeskuksen toimistorakennuksella klo 17:30

22.5 Arolantie 18:00 – 19:00 Orimattilan Iltarastien ratojen kiertäminen ohjaajien opastuksella tai
omalla vauhdilla. Kokoontuminen Iltarastien lähtöpaikalla klo 18.

Ohjattu toiminta jatkuu kiinnostuksen ja tarpeen mukaan 29.5., 5.6., 12.6.
Kokoontuminen Iltarastien tapahtumapaikalla klo 18.

Uuden harrastuksen aloittaminen on helppoa!



ORIMATTILAN ILTARASTIT 2006 - 5

Tytöt käyvät mielellään harjoituksissa, mutta eivät
innostu kilpailemisesta. Vuokko-äidin mielestä onkin
tärkeää, että jokainen lapsi saa päättää itse siitä,
miten toteuttaa harrastustaan. Vanhempien rooli on
toimia kannustajina sekä kuljetus- ja huoltojoukoissa
sekä tarvittaessa ohjaajina harjoituksissa ja leireillä.
Kuljetukset on saatu nivottua perheen rytmiin, kun
molemmat vanhemmat ovat harrastuksessa
mukana ja lisäksi lasten suunnistuskavereiden
vanhemmat auttavat toisiaan kimppakyydein.

Lasten mielestä parasta suunnistuksessa ovat
ulkona liikkuminen, hyvät kaverit ja jännittävät
kilpailut. Isommat pojat ovat innoissaan leireistä ja
suunnistuskavereiden kanssa touhuamisesta.
Suunnistus on myös hyvää harjoitusta loogiseen
ajatteluun, kartanlukutaito kehittyy ja luonnossa
virkistyy.

Perheen vanhemmat arvioivat, että harrastuksen
myötä lasten vastuuntunto ja yhteisöllisyys ovat
kehittyneet. He myös toivovat, että suunnistuksella
olisi jokaisen lapsen elämässä jonkinlainen osa läpi
koko elämän. Lapsia kannustetaan kilpailemaan,
mutta yhtä arvokasta on myös harrastaa. Jokaisen
lapsen yksilöllisyys tulee selvästi esille.  Pojat
esimerkiksi sanovat lähtevänsä voittamaan, tytöille
riittää, kun menee radan läpi.

PERHE RASTEILLA

Suunnistus koko perheen
harrastuksena

Leirimaan perhe haki tuntumaa tulevaan kauteen korttelirasteilla Jymylinnanmäellä 31.3.

Leirimaan perheen tila-auto on tuttu näky Hippo
-suunnistuskoulun tapahtumapaikoilla. Kun
seitsenhenkinen perhe purkautuu autosta,
tiedossa on vauhtia ja vipinää. Pojat Tommi,
Tatu ja Lauri tulevat päättäväisesti ja tottuneesti
ilmoittautumaan ohjaajalle, tytöt Minna ja Maiju
seuraavat hieman rauhallisemmin taustalla.

Leirimaan perheen suunnistusharrastus alkoi
seitsemän vuotta sitten, kun tällä hetkellä 13-vuotias
esikoinen Tommi aloitti Rastivarsojen oravapolulla.
Tommi lähti rasteille 6½vuotiaana Timo-isän
ehdotuksesta ja suvun esimerkkiä seuraten.

Kaksi vuotta myöhemmin nyt 12-vuotias Tatu lähti
seuraamaan isonveljen jälkiä suunnistuspolulle. Tatu
saikin hyvää opetusta, kun Tommi opasti veljeään.
Vuotta myöhemmin alkoi Tatun kaksoissisko Minna
puolestaan seurata siimaria pitkin rasteille.

Elettiin vuotta 2004 kun nyt 8-vuotias Maiju ja
perheen 7-vuotias kuopus Lauri liittyivät perheen
suunnistajien joukkoon. Vuosien kuluessa ja taitojen
karttuessa pojilla heräsi kilpailuvietti. Lauri kilpaili
ensimmäisen kerran jo 6½-vuotiaana,
samanikäisenä kuin Tommi aloitti harrastuksen.

Poikien hyllyistä löytyykin jo monia
aluemestaruusmitaleja, viime kesältä mm. partio- ja
viestisuunnistuksista. Myös ensimmäinen
Nuorten Jukola Raumalla ja ensim-
mäinen yösuunnistuskisa Harto-
lassa olivat Tommille
mieleenpainuvia
kokemuksia.
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Iltarastit
netissä
Ajantasaiset tapahtumatiedot ja
tulokset hoituvat nykypäivänä -
tottakai - netissä. Orimattilan
Iltarastien sivuilla
(www.orimattilaniltarastit.fi) on
tiedot tapahtumiin
osallistumiseksi ja opastukset
kisapaikoille. Myös mahdolliset
ratamestarien erikoisuudet ja
ennakkotiedot löytyvät samasta
osoitteesta. Tapahtuman jälkeen
tulokset väliaikoineen ovat myös
tarkasteltavissa wepissä.

Muita www-osoitteita
suunnistukseen liittyen:
- www.rastivarsat.fi
- www.ssl.fi (Suomen
Suunnistusliitto)

Liity
postilistalle!
Halutessasi tapahtumaennakot
suoraan sähköpostiosoitteeseesi
toimi näin:

1) Lähetä sähköposti omasta
osoitteestasi osoitteeseen: lista-
subscribe@orimattilaniltarastit.fi
(viestin otsikolla ja sisällöllä ei
ole merkitystä)

2) Vastaa listalta saamaasi
automaattiseen viestiin (pitkähkö
viesti englanniksi), tässäkään
viestin otsikko tai sisältö ei
vaikuta.

3) Saat sähköpostiisi vielä
vahvistusviestin.

Ennakoissa viime hetken tiedot
tulevasta tapahtumasta sekä
mahdolliset ratamestarin vinkit.

Elektroninen leimaus
Orimattilan Iltarasteilla on käytössä elektroninen Emit-
leimaus (sanakäännös eng. “time”).
Järjestelmä antaa tarkan
loppuajan lisäksi
väliajan jokaiselta
leimatulta rastilta ja
paljastaa
ylimääräiset, kuten
myös puuttuvat,
leimaukset.
Leimasinkortin
lainaus sisältyy
osanottomaksuun.
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HENKILÖ

Maya-tutkija, filosofian tohtori
Harri Kettunen Virenojalta
hyödyntää suunnistustaitojaan
eksoottisessa ympäristössä,
tutkimusmatkoilla Keski-Amerikan
viidakoissa. Hän vertaa viidakkoa
kuitenkin yllättäen tunturiin:
molemmissa suunnistusta vaikeuttaa
ympäristön samankaltaisuus,
toisessa maaston avoimuus, toisessa
kasvillisuuden tiheys.

Harri Kettunen on tehnyt eripituisia
työmatkoja arkeologisille kaivauksille
Belizeen, entiseen Brittiläiseen
Hondurasiin vuodesta 1990 lähtien.
Harrin tutkimuskohteena ovat
mayojen taide ja kirjoitusjärjestelmä,
joita koskeva väitöskirja valmistui
viime vuonna.

Tämänhetkistä työtilannettaan Harri
kutsuu ”loppupään tutkimukseksi”,
jossa ei osallistuta varsinaisiin
kaivauksiin vaan tutkitaan ja tulkitaan
kaivausten tuottamia löytöjä. Sen
sijaan hän on osallistunut aktiivisesti
uusien kohteiden etsintään ja niiden
kartoitukseen. Kartoituksen kohteena
ovat luolat, temppelit ja muut
rakennelmat.

Kartta, kompassi ja
viidakkoveitsi

Viidakossa kartta ja kompassi ovat
välttämättömiä apuvälineitä.
Varsinkin kompassi, sillä alueen kartat
eivät ole yhtä tarkkoja kuin
suomalaiset peruskartat. Uusimmat
kartat ovat brittiläisiä sotilaskarttoja
1970-luvun lopulta mittakaavassa
1:50 000.  Belizessä voi kävellä jopa
muinaisen kaupungin läpi
huomaamatta mitään. Viidakko ”syö”
nopeasti niin sortuneet temppelit kuin
kokonaiset kaupunkirakennelmat.
Välttämätön suunnistusväline on
myös viidakkoveitsi.

Harri on välttynyt viidakossa
pahemmilta eksymisiltä. Tavoitellusta
kohteesta voi helposti ajautua puoli
kilometriä sivuun. Kulkuväylää
raivatessa on vaikea kulkea suorassa
kompassisuunnassa ja suuntavaisto
pettää helposti. Silloin on käytettävä
varmistuksia, takaportteja aivan kuten
normaalissakin suunnistuksessa,
mietittävä mistä on viimeisin varma
havainto ja mistä ei ole ainakaan
kulkenut ohi. Parhaita varmistuksia
ovat viidakon valtaväylät eli joet.
Matalia joenpohjia on myös helpoin

Harri Kettunen mukana Orimattilan Iltarasteilla
Suunnistusta Orimattilassa ja Keski-Amerikassa

kulkea aina kun vain mahdollista.
Yksin liikkuminen ei ymmärrettävästi
ole suositeltavaa monien vaarojen
kuten käärmeiden tai
loukkaantumisten vuoksi. Kartoitusta
tehdäänkin useimmiten 3-4 hengen
ryhmänä.

Kartat kiinnostuksen
kohteena

Harri kertoo inhonneensa
kouluaikoina suunnistusta. Innostus
syntyi vasta Lapin vaelluksilla ja
vahvistui armeija-aikana.
Opiskeluaikana ja ensimmäisessä
työpaikassa tulivat tutuiksi Helsingin
ympäristön iltarastit ja firmaliiga. Sen
sijaan kartat ovat kiinnostaneet Harria
pitkään. Hän muistelee piirtäneensä jo
lapsena erilaisia karttoja itse
kuvittelemistaan maista. – Karttaa voi
lukea kuin kirjaa, kertoo Harri, joka
on kerännyt laajan kokoelman
erilaisia karttoja mm. Lapista, omasta
lähiympäristöstä, Sveitsistä ja
tietenkin Keski-Amerikan maya-
alueilta.

Kokonaisvaltaista liikkumista

Harri tulkitsee suunnistusta laajasti.
Hän määrittää suunnistamisen osana
perustaitoa liikkua omassa
lähiympäristössä, on se sitten Keski-
Amerikan viidakossa, New Yorkin
keskustassa tai Orimattilan
Virenojalla. Omien lasten Hillan (5
vuotta) ja Otson (3 vuotta) kanssa on

Harri Kettunen tutkii Guatemalan lentotaktista karttaa ”Suomen maya-
tutkimuskeskuksessa”, työhuoneessaan Virenojalla.

jo aloitettu lähiympäristöön
tutustuminen ja opeteltu maastossa
kulkemista, polkujen reittejä, maaston
muotoja, ilmansuuntia samoin kuin
puiden ja eläinten jälkien
tunnistamista.
Vaikka Otso onkin jo ilmoittanut, että
hänestä tulee isona ”uunnittaja”, lajia
ei lapsille tuputeta, vaan lapset saavat
itse rauhassa oivaltaa lajin
mahdollisen viehätyksen.

Rohkeasti rasteille

Harri toimii tulevana syksynä ensi
kerran Iltarastien ratamestarina. Hän
toivoo, etteivät ratamestarit laadi liian
vaativia ratoja eivätkä vie niitä liian
vaikeakulkuiseen maastoon.
Suunnistuksen tulisi olla sopivassa
suhteessa vaativaa ja rentouttavaa.
Harrin mielestä suunnistuksessa
fyysinen ja henkinen suoritus ovat
harvinaisen hyvin tasapainossa. Jos ei
varsinaisesti pidä ”urheilemisesta”,
suunnistaessa kuntoilee ikään kuin
huomaamatta. Ja rasteja voi jokainen
etsiä omaan tahtiinsa, omalle kunnolle
sopivalla tavalla, Harri rohkaisee lajin
kokeilua harkitsevia. Hän epäilee, että
monien elämänpiiri voi nykyisin olla
hyvinkin rajattua koti-työ-kauppa–
akselilla. Suunnistus on yksi hyvä
vaihtoehto tutustua monipuolisemmin
omaan lähiympäristöön ja sen
luontoon. Sitä paitsi Iltarasteilla
löytää kesän parhaat marja- ja
sienestyspaikat, muistuttaa Harri
viimeiseksi vinkiksi.
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Rastivarsojen HIPPO -suunnistuskoulu on jokavuotinen tapahtuma,
joka on tarkoitettu suunnistuksen perustaitojen opettelemiseen ja
kehittämiseen. Mukaan HIPPO-suunnistuskouluun toimintaan
voivat tulla kaikki halukkaat 6 - 16 -vuotiaat tytöt ja pojat.

HIPPO -suunnistuskoulun maksu on 25 EUR/lapsi, 35 EUR/2 lasta,
40 EUR/perhe. Maksu sisältää:
- kevät- ja syyskauden ohjatut harjoitukset ja kartat
- suunnistuspaidan kesän ajaksi
- peukalokompassin harjoituksissa
- Rastivarsojen jäsenyyden ja Rastiväli-seuralehden 2 kertaa

vuodessa
- Nuori Suunta –kortin (lisenssi)
- osanottomaksut alueen ja kansallisiin kilpailuihin.

Kauden muuta nuoriso-ohjelmaa:
- Kevätleiri Niemisten ms:n talolla la 13.5 yhdessä Lahden

Suunnistajien nuorten kanssa
- AM-pikamatkat Asikkalassa 17.5.
- Lahden Taimen ja Kalevan kansalliset suunnistuskisat 27.5.
- Turra -puistosuunnistusviesti Nastolassa 1.6.
- Haku-Veikon kisat Lammilla 8.6.
- Alueoravapolkukilpailu Iitissä 15.6.

HIPPO-KEVÄT
26.4. Myllylän koulu, aloitus ja

ilmoittautuminen, klo 18
3.5. Paloasema
10.5. Tönnön koulu
16.5. Hiihtokeskus (huom. tiistai)
24.5. Arolantie/Pakaantie
31.5. Virke
7.6. Vanha ampumarata
14.6. Tietävälä, kota,

kevätkauden päätös

HIPPO-SYKSY
2.8. Tönnön koulu
9.8. Vanha a-rata, HIPPO-Cup I
16.8. Kalliojärvi, uimaranta
23.8. Virke,  HIPPO-Cup II
30.8. Järvikylä, Hollilanmäki
6.9. Paloasema, HIPPO-Cup III
13.9. Salusjärvi
19.9. Koululaiskisa (huom. tiistai)

Avaus ja ilmoittautuminen keskiviikkona 26.4. Myllylän koululla

HIPPO-Suunnistuskoulu
Keskiviikkoisin klo 18-19


