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Suunnista sinäkin!
Rastivarsat tarjoaa monipuolista toimintaa

Iltarastien kauden aloitus on aina varma kevään

merkki. Metsälajin harrastajat kaivavat kompassit ja

suunnistuskengät kaapista ja suuntaavat

maanantaisin eri puolille Orimattilaa rastinhakuun.

Uudet suunnistuksesta ja kuntoilusta kiinnostuneet

saavat tästä lehdestä tietoa, joilla uuden

harrastuksen aloittaminen onnistuu helposti. Lapsille

tarjoamme Hippo-suunnistuskoulua perustaitojen

opiskeluun - Orimattilan Iltarasteille puolestaan ovat

tervetulleita kaikki kuntoilusta kiinnostuneet.

Suunnistus on kansalaistaito ja jokamiehen

kuntoilulaji parhaimmillaan. Muihin hyviin

kuntoilumuotoihin kuten lenkkeilyyn, sauvakävelyyn

tai pyöräilyyn verrattuna aika kuluu suunnistusradalla

kuin siivillä.  Suunnistajalla on aina aivopähkinä

purtavanaan. Aerobisena, kestävyyteen perustuvana

liikuntamuotona suunnistus kehittää juuri niitä

ominaisuuksia, jotka työkyvyn ja jaksamisen ovat

tärkeimmät. Pitkäkestoinen jaksaminen paranee,

samoin monipuolinen kehonhallinta.

Suunnistuksen harrastaminen on halpaa ja helppoa.

Osallistuminen kuntosuunnistuksiin ei edellytä

ennakkoilmoittautumista, kuulumista urheiluseuraan

tai kalliita välineitä. Lisäksi harrastus sopii koko

perheelle.

Rastivarsat valittiin viime vuonna Nuori Suomi

sinettiseuraksi. Arvokas tunnustus myönnettiin

Rastivarsoille ensimmäisenä orimattilalaisena

seurana. Lahden alueella valinta oli ensimmäinen

suunnistusseuralle myönnetty. Vaatimuksena Sinetin

saamiselle ovat avoimesti kirjatut seuratoimintalinjan

periaatteet, monipuolinen toiminta, ohjaajien jatkuva

kouluttaminen ja tarkoituksenmukainen

organisoituminen.

Rastivarsojen toiminta sai viime vuonna myös

valtakunnallista tunnustusta. Suomen Suunnistusliitto

valitsi Rastivarsat vuoden suunnistusseuraksi

Suomessa. Valinnan perusteluissa todettiin

Orimattilan Iltarastien eteen tehdyn kehitystyön

kelpaavan malliksi myös muille suomalaisseuroille -

lisäksi nuorisotoiminta on hyvässä nousussa. Tähän

laadukkaaseen toimintaan, niin Orimattilan

Iltarasteille kuin Hippo-suunnistuskouluun haastan

myös jokaisen, joka hakee uutta potkua ja vaihtelua

kuntoliikkumiseen!

Tervetuloa rasteille!

Esa Orava

Varapuheenjohtaja

Rastivarsat
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KALENTERI 2009
pvä tapahtumapaikka opastus etäisyys

tieltä keskustasta
1 27.4. Jymylinnanmäki (myös pyöräsuunnistus) Koulutie 1 km

2 4.5. Henna (paikalla suunnistustarvikemyynti) 140 18 km

3 11.5. Tietävälä (varustekirpputori) 167 4 km

4 18.5. Hiihtokeskus 167 2 km

5 25.5. Tuuliharja 1631 16 km

6 1.6. Kiiliö 1631 14 km

7 8.6. Tuhkurinjärvi 164 12 km

8 15.6. Artjärvi, Vuorenmäki 172 22 km

9 22.6. Kalliojärvi, uimaranta 1631 4 km

10 29.6. Kankaanmäki, Virke 164 3 km

11 6.7. Järvikylä, Hollilanmäki 1631 5 km

12 13.7. Luhtikylä, Tihaja 1631 15 km

13 20.7. Mallusjoki 1635 11 km

14 27.7. Seinäkallio 167 4 km

15 3.8. Jursala, Heinämaan halli (varustekirpputori) 1691 10 km

16 10.8. Tönnönkoski, P-paikka 164 3 km

17 17.8. Hiihtokeskus 167 4 km

18 24.8. Jursala, Ilmakan laavu 1691 10 km

19 31.8. Kiiliö 1631 15 km

20 7.9. Salusjärvi 164 12 km

21 14.9. Nikkijärvi, Luhtikylä 1631 12 km

22 21.9. Järvikylä, Hollilanmäki 1631 5 km

23 28.9. Ämmänäyräs, pistoolirata 167 3 km

24 5.10. Käkelä 1711 3 km

25 26.12. Tapaninsuunnistus, Sampola 1691 2 km

Orimattilan
Iltarastien

tapahtumapaikat
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OSALLISTUMINEN
- Osallistuminen Orimattilan Iltarasteille on vapaata

eikä edellytä ennakkoilmoittautumista tai
suunnistusseuraan kuulumista.

- Lähtömahdollisuus klo 17.00-18.30, tapahtumissa
23 ja 24 klo 16:30-18:00 ja
Tapaninsuunnistuksessa 10:00-11:00.

- Sopivan radan valittuasi voit kiertää sen läpi
omaan tahtiin vaikka pareittain. Osallistujien
odotetaan kuitenkin ilmoittautuvan maalissa
viimeistään klo 20:00. Jos aikaa näyttää kuluvan
kauemmin, tulee suunnata suoraan maaliin.

- Osallistujat ovat velvollisia ilmoittautumaan aina
maalissa vaikka rata jäisi keskenkin.

- Kaikissa tapahtumissa on käytössä elektroninen
Emit-leimausjärjestelmä. Emit-kortteja on
lainattavissa ilmaiseksi tapahtumapaikalla.

- Jos haluat että aikaasi ei julkaista tuloksissa, voit
pyytää sitä järjestäjiltä.

- Varusteiksi käyvät normaalit ulkoiluvarusteet.
Harrastuksen jatkuessa kannattaa ensimmäisenä
sijoittaa suunnituskenkiin 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 vaativa,

suunnistuksen perustaidot oltava hyvin hallussa

- Rata B: (2,5-3,0 km),  rata perustaidot osaaville

- Rata B-helppo, vaativammissa metsämaastoissa
tarjolla oleva helpotettu versio B-radasta. Ei tarjolla
helpommissa maastoissa.

- Rata C (1,5-2 km), helppo polkurata harrastusta
aloittaville ja nuorille. Rata tuketuu polkuihin ja
muihin selkeisiin maastonkohtiin

- Vapaa rata, kaikki rastit painettu karttaan, voit itse
yhdistellä mieleisesi radan. Tuloksia ei julkaista.

HINNAT
- Kertamaksu: 4 EUR, alle 19 vuotiailta ei maksua

- Lippuvihko 10 kertaa: 30 EUR

- Kausikortti 45 EUR, Rastivarsojen jäsenille 30
EUR.  Kausikortti on henkilökohtainen ja sisältää
kaikki kauden 24 tapahtumaa.

- Maksuvälineenä käyvät myös Liikuntaseteli ja
Luottokunnan Virikeseteli.

Ohjeet Iltarasteille

Asiantuntevaa palvelua

Arjessa Ilossa Surussa

Kukkasidonnan erikoisliike

Kukka ja Hautaupalvelu Henriikka Oy

Myllytie 2 Orimattila  p. 03-7778160

Erkontie 11, 16300 Orimattila

puh. 777 5981

ma-pe 9-18, la 9-14

Suunnistusvarusteiden
kirpputori

Orimattilan Iltarastien yhteydessä
Tietävälän koululla 11.5. ja
Heinämaan hallilla 3.8: Kompasseja,
suunnistuskenkiä, asusteita...
Tervetuloa tuomaan ylimääräiseksi
jääneet varusteesi myyntiin ja tekemään
hankintoja!
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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. Tavoitteena on lisäksi, että
toiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten
terve itsetunto kehittyy. Seurassa on
mahdollisuus kasvaa kilpailutoiminnan ja toisten
nuorten ohjauksen kautta.

Avointa toimintaa

Rastivarsat on Nuoren Suomen sinettiseura.
Sinettiseurassa lapset ja aikuiset noudattavat
yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. Sinettiseuran
toimintaan kuuluu kaikille avoin toiminta ja
ohjaajien jatkuva kouluttaminen. Suomen
Suunnistusliitto valitsi Rastivarsat viime vuonna
Vuoden Seuraksi ja valintakriteereissä
painotettiin juuri nuorisotoiminnan
monipuolisuutta sekä laadukkaita Orimattilan
Iltarasteja.

Sinettiseuran hengessä Rastivarsoissa voi
harrastaa suunnistusta sekä kilpa- ja että
kuntotasolla, kukin oman tasonsa ja toiveiden
mukaan. Kilpailemisesta kiinnostuneet nuoret

osallistuvat seuran edustajina henkilökohtaisiin
kilpailuihin ja viesteihin. Nuoret, jotka eivät halua
kilpailla voivat osallistua
kuntosuunnistuksiin ja harjoituksiin.
He voivat kouluttautua myös
ohjaajiksi tai muihin seuratoiminnan
tehtäviin.

Ympärivuotisuus

Nuorisotoiminta on ympärivuotista.
Suunnistuskaudella keväästä syksyyn
suunnistetaan erilaisissa harjoituksissa ja
käydään yhteislenkeillä. Talvikaudella
ohjelmassa on salivuoroja, jumppaa sekä
yhteislenkkejä tiellä ja maastossa. Harjoitus- ja
kilpailumatkat ovat vieneet nuoria suunistajia
viime vuosina Norjaan, Viroon, Latviaan ja
Ruotsiin. Kotimaassa tutuksi ovat tulleet
kevätleireillä rannikon hienot avokalliomaastot  ja
Kainuun upeat vaaramaisemat.

Yhteistyötä

Teemme yhteistyötä leirien ja kisamatkojen
muodossa lähiseurojen kanssa. Orimattilan
Jymyn hiihto- ja yleisurheilujaostojen kanssa
pidämme yhteisiä testijuoksuja ja
harjoitusvuoroja talvella Vierumäen hallissa.

Rastivarsojen nuorisotoiminta
- Monipuolisesti sinettiseurassa
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Tokkolantie 8, Orimattila
puh. 010 3967777,  fax 010 3967770

"Liikkuminen metsässä

epätasaisella pohjalla, mäkiä

ylös-alas, suolla tarpominen,

poluilla loikottelu ja tiellä

juoksu, kiipeily,

pudottautuminen, ojien ja

puunrunkojen yli hyppely sekä puiden

välissä pujottelu ja oksien väistely vaativat

monipuolisia motorisia taitoja jo

rauhallisemmassakin vauhdissa. Vaativuus

lisääntyy vauhdin kasvaessa sekä

kehonhallinnan että suunnistustehtävän

osalta."

- Maailmanmestari Jani Lakanen.

Nuorisotoimintamme periaatteet on kirjattu
Rastivarsojen seuratoimintalinjaan ja ne ovat:

- Aikuiset ovat nuorille esimerkkinä
urheilussa ja elämäntavoissa.

- Kaikki ovat tervetulleita harrastamaan.
- Kukin saa harrastaa haluamallaan tasolla.
- Toimintamme 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.

“ORIMATTILAN ILTARASTIT 2009” -lehden painos 7.000 kpl. Jakelu Orimattilan talouksiin. Lehden sisällöstä ja

Orimattilan Iltarastit -tapahtuman järjestämisestä vastaa suunnistusseura Rastivarsat. Tarkemmin seuran

toiminnasta www-sivuilla: www.rastivarsat.fi.

“ORIMATTILAN ILTARASTIT 2009”-lehden taitto: Esa Orava.

KIITOKSET TÄMÄN LEHDEN TOTEUTUKSEN MAHDOLLISTANEILLE TUKIJOILLEMME!

FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

MUSCULUS
Erkontie 20, 16300 Orimattila

puh. (03) 777 3860
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Suunnistavat Kettuset
Koko perhe rasteilla

Kettusen perheen elämänmeno muuttui, kun
postilaatikkoon ilmestyi Hippo-koulusta kertonut
Iltarastilehti. Isä Jukka oli suunnistanut aikoinaan
partiossa ja pienen rohkaisun jälkeen tyttäret
Essi ja Elina halusivat kokeilla uutta lajia.

Tytöt alkoivat viihtyä Hippo-koulussa ja tuota
pikaa oli myös syntynyt uusi kaveripiiri. Jukka
auttoi välillä harjoitusten järjestelyissä ja kohta
metsästä löytyivät myös äiti Marja ja tuolloin
kaksivuotias Kerttu.

Kokemuksia ja kommelluksia

Kerran Iltarasteilla Elina lähti C-radalle äidin
kanssa, kun taas isä, Essi ja Kerttu suuntasivat
B-radalle. Marja-äidin perehdytys oli jäänyt
hieman lyhyeksi ja tieltä metsään siirryttäessä
alkoivat todelliset haasteet.
- Onneksi kännykät olivat mukanamme ja alkoi
armoton puhelinrumba. Koetin parhaani mukaan
ohjeistaa rastilta toiselle, vaikka en tiennyt C-
radan rastien sijaintia, Jukka muistelee.

Iltarastikarttaa tutkimassa Marja (vas.), Elina, Jukka ja Kerttu Kettunen. Suunnistavaan perheeseen

kuuluu vielä Essi Kettunen.
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- Kolmosrastilla Elina pääsi vihdoin kiittämään:
"kiva äiti, tämähän oli ensimmäinen rasti joka
löytyi ilman isälle soittamista", Marja nauraa.

Essin ja Elinan mieleen ovat jääneet erityisesti
Salusjärven Hippo-leirit sekä ohjatut  yösuun-
nistusharjoitukset. Myös suunnistuskilpailujen
käytännöt ovat vähitellen tulleet tutuiksi.

Yhteinen harrastus

Kettusten mielestä suunnistus sopii erinomaisesti
koko perheen harrastukseksi. Erityisesti isän
ja kaksivuotiaan Kertun yhteistyö on ollut
saumatonta. Kerttu on kiertänyt useat rastit
kantorinkassa isäänsä kannustaen ja rasteja
bongaten.

- Emitin käyttö on Kertun paraatilaji ja  katu-
uskottava suunnistusslangi sujuu häneltä kuin
itsestään, Jukka kertoo.

Hankalinta on toisinaan ollut äidin vuorotyön ja
isän matkustuspainotteisen työn sekä
harrastusten yhteensovittaminen. Aikataulujen
yhteensovittamista kuitenkin helpottaa, kun koko

perhe voi osallistua yhdessä kaikkiin
tapahtumiin. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä
muiden vanhempien kanssa.

Rohkeasti rasteille

Kettuset aikovat jatkaa harrastusta tulevanakin
kesänä. Essi ja Elina siirtyvät enemmän itse-
näiseen suunnistukseen ja Marja-äitikin on
oppinut löytämään rastit ilman kännykän kaltaisia
teknisiä apuvälineitä. Myös lasten kilpailut ovat
ohjelmassa ja ainakin Jukka-isä jatkaa iltarastien
kiertämistä.

Kettuset kannustavat uusia perheitä rohkeasti
mukaan, vaikka aikaisempaa kokemusta ei
olisikaan. Kettusten mielestä Rastivarsojen
juniorityö on laadukasta ja myös varttuneemmat
aloittelijat saavat tukea ja opastusta.

- Hienointa on, että jokainen voi harrastaa
suunnistusta omien mieltymystensä mukaan -
joko puolivakavalla naamalla kilpaillen tai
maisemista ja luonnon antimista omaan tahtiin
nauttien, Kettuset toteavat.
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Mika Tervala

Rastivarsoilla on tänäkin vuonna Iltarastien
ohjelmassa pyöräsuunnistusta, heti kauden
avauksessa 27.4 Urheilukeskuksen maastossa.
Lajia on siis taas mahdollista kokeilla ihan
lähiympäristössä, joten jos et ole aiemmin
uskaltanut etsiä rasteja pyörän kanssa nyt siihen
on oiva tilaisuus heti kevään alussa. Kauas ei
tarvitse myöhemminkään matkustaa jos mieli
tekee uudelleen pyöräsuunnistamaan. Lahden
ympäristössä on tarjolla useita pyöräiltarasteja.

Pyöräsuunnistusiltarastit nivoo yhteen vuonna
2008 alkanut Miry-cup. Tässä
tapahtumasarjassa pidempi reitti on tarkoitettu
kilpailuhenkisemmille kammenpyörittäjille, mutta
lyhyt rata sopii varsin mainiosti aloittelijoillekin.
Myös juniori-ikäiset selviävät Miry-cupin
lyhyemmän radan läpi. Orimattilassa 27.4 on
lisäksi ns. "joporata" johon ei tarvitse olla edes
maastopyörää. Rastit on sijoitettu helposti
ajettaviin paikkoihin, joten jos et vielä ole
koskaan kokeillut pyöräsuunnistusta niin nyt on
siihen hyvä mahdollisuus.

Pyöräsuunnistuksessa rastit ovat lähes
poikkeuksetta poluilla ja niiden risteyksissä.
Leimaus tapahtuu normaalien Iltarastien tapaan
Emit-kortilla. Rastilla olevasta koodista voidaan
tarkistaa että rasti on oikea. Vaikka rastit ovat
poluilla myös maastossa voi ajaa omien taitojen
niin salliessa. Pienet pyörän taluttamiset ja
kantamisetkin voivat joskus olla vaikeammissa
paikoissa nopein tapa edetä.

Pyörärasteille tarvitset mukaan:
- Maastopyörän, myös mikä tahansa muu

pyörä käy
- Oman kypärän
- Karttatelineen, paikan päältä saa myös

lainaksi
- Emit leimauskortin, myös tämän saat

lainaksi jos et omista omaa
- Kompassi ei ole välttämätön, mutta joskus

tarpeellinen apuväline

Pyörällä rasteille!

Ohjausta pyöräsuunnistukseen Iltarasteilla

antaa Rastivarsojen Mika Tervala, joka

kymmenellä MM-mitalilla on kautta aikain

maailman menestynein pyöräsuunnistaja. Mika

jatkaa vielä huippu-urheilu-uraansa ja toimii

samalla Suomen pyöräsuunnistusmaajoukkueen

kakkosvalmentajana.

Kesän pyöräsuunnistusta tarjoavat
iltarastit Lahden ympäristössä:

27.4. Orimattila
4.5. Janakkala
20.5. Hämeenlinna
2.6. Kärkölä, sprintti
8.6. Asikkala
21.6. Evo Lammi, freeorder

ultrapitkä
19.7. Hollola
4.8. Järvenpää
18.8. Rajamäki
19.8. Hyvinkää
23.9. Nastola
13.10. Hollola, yöpyöräsuunnistus

Lisätietoja: http://koti.mbnet.fi/mtbo/

"Pyöräily on kivaa, suunnistus

on kivaa. Pyöräsuunnistuksen

on pakko olla tosi kivaa!"
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Vuodelle 2009 uudistetut kiintorastit ovat
kuntoilijoiden vapaasti käytettävissä. Voit leikata
tällä sivulla olevan kartan irti ja lähteä
kokeilemaan suunnistusta Hiihtokeskuksen
kangasmaastossa.

Huomioi jokamiehenoikeudet
Jokamiehenoikeudet tarkoittavat oikeuksia, jotka
kuuluvat kaikille. Jokamiehenoikeuksia ei ole
kattavasti kirjattu lakiin vaan ne ovat kehittyneet
ajan myötä maan tavaksi. Jokamiehenoikeuksiin
liittyy myös velvollisuuksia. Oikeutta ei saa
käyttää maanomistajalle tai luonnolle vahinkoa
tai haittaa aiheuttavalla tavalla.

Suunnistajaa koskee jokamiehenoikeuksiin
sisältyvä vastuu luonnosta ja muiden luonnon
käyttäjien tarpeiden huomioimisesta. Yksittäinen

Kiintorastit Hiihtokeskuksessa

Rastinmääritteet: 31 kivi, 32 iso kivi, 33 ojanpää, 34 kumpare, 35 kivi, 36 kuoppa, 37 iso kivi, 38 kuoppa,
39 kivi, 40 kumpare, 41 kivi, 42 kuoppa, 43 miilukumpu, 44 notko. 1 cm kartalla = 75 metriä maastossa.

suunnistaja saa liikkua luonnossa
jokamiehenoikeudella, kunhan hän ei aiheuta
vahinkoa tai haittaa luonnolle, maanomistajien
omaisuudelle tai muille luonnossa liikkujille.

Muista että suunnistaja ei liiku…
- Pihamaalla
- Kylvetyillä, kasvavalla tai orastavalla

pellolla
- Istutuksilla (puutarhat, taimikot, ym.)
- Luonnonsuojelualueella tai alueella, jossa

on voimassa liikkumisrajoitus
- Moottori- ja moottoriliikennetiellä ja

junaradalla
- Riistan suoja-alueella sekä muulla

karttaan/maastoon merkityllä kielletyllä
alueella

OLET VASTUUSSA LUONNOSTA!

Leikkaa kartta mukaan ja lähde kokeilemaan suunnistusta.
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Orimattilan Iltarastien ja Kehräämöllä toimivan
Gym23-kuntosalin viime vuonna alkanut yhteistyö
jatkuu. Myös vuonna 2009 Orimattilan Iltarastien
kausikorttiin sisältyy ilmainen tutustuminen
Gym23:n kuntosaliin.

- Saimme kannustavaa palautetta suunnistajilta ja
halusimme ilman muuta jatkaa hyvää yhteistyötä
suunnistajien kanssa, kiittelee Gym23:n Olli

Grönqvist.

Rastivarsat on ottanut Gym23-kuntosalin mukaan
myös osaksi seuravalmennusta. Nuorten Ryhmän
ohjelmassa on viikottainen kuntosaliharjoitus,
jossa keskitytään erityisesti suunnistuksessa
tarvittavien lihasryhmien monipuoliseen
kehittämiseen.

Orimattilan Iltarastit ja Gym23
-yhteistyö jatkuu

Gym23:n sopimus-asiakkaat pääsevät
vastavuoroisesti tutustumaan Orimattilan
Iltarasteille ilmaisten tutustumiskäyntien
muodossa.

- Kestävyysharjoittelu tukee mitä parhaiten
kuntosalilla tehtävää voimaharjoittelua. Hyvä
aerobinen kestävyys on edellytys tehokkaalle
salitreenille, toteaa Olli Grönqvist.

- Suunnistajien kanssa yhteistyö on ollut
molemmin puolin joustavaa. Olemme jopa
kalustaneet salia suunnistajien erityistoiveiden
mukaisesti, jatkaa Grönqvist.
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 Emilia Hyvärinen (15 v.) Orimattilan Yhteiskoulu

Aloitin suunnistuksen vähän reilu vuosi sitten. Se tuntui mukavalta
lajilta ja arvelin sen tukevan hyvin hiihtoa, jota harrastan myös.
Aiemmin en osannut lainkaan suunnistaa. Olen saanut hyvää
valmennusta ja nyt sujuu jo! Ystäväni Hanna Ojala aloitti vähän
aiemmin ja suositteli lajia. Sain myös henkilökohtaisen ohjaajan,
joka on tukenut alkutaipaleella. Hienompia kokemuksia ovat olleet
seuramme yhteiset leirit ja kisamatkat esimerkiksi Ruotsiin.
Suosittelen suunnistusta, koska se auttaa kunnon ylläpitämiseen ja
saa uusia kavereita!

 Valtteri Rantala (12 v.) Orimattilan Yhteiskoulu

Aloitin suunnistuksen muistaakseni jo kuusivuotiaana. Vanhemmat
veivät minut Hippo-kouluun.
Pidin lajista ja olen jatkanut harrastusta. Hienoimmat muistoni ovat
ensimmäisestä Nuorten Jukolastani vuodelta 2007. Silloin kyllä vähän
jännitti, vaikka rata olikin helppo.
Suosittelen suunnistusta harrastuksena. Siinä ei vaikuta vain yksi
asia, vaan pitää osata suunnistaa ja juosta yhtäaikaa.

 Milla Lohikainen (14 v.) Orimattilan Yhteiskoulu

Aloitin suunnistuksen viime vuoden keväällä. Kaverini harrastivat
suunnistusta ja pyysivät mukaan.
Hienoimpia kokemuksia ovat olleet ne hetket, kun suunnistus on
sujunut hyvin ja on tuntenut osaavansa. Olen pitänyt myös
viestitapahtumista. Ne ovat olleet mahtavia. Voin suositella
suunnistusta kaikille, sillä se on mukavaa ulkoilua ja siinä saa uusia
kavereita.

 Tommi Leirimaa (16 v.) Erkko-lukion viestintälinja

Aloitin suunnistuksen muistaakseni 11 vuotta sitten, kun vanhemmat
veivät Oravapolulle (Hippo-koulun edeltäjä).
Parhaat muistoni ovat ensimmäinen aikuisten Jukolan viestini
Lapuan Simpsiönvuorella vuonna 2007. Juoksin neljännen osuuden
ja onnistuin hienosti.
Myös viime vuoden Nuorten Jukolasta Espoosta on hyviä muistoja.
Eräs mieleenjäänyt tapahtuma on vuoden 2006 FIN5-
suunnistusviikko Joensuussa. Siellä oli todella hauskaa sekä
seuramme kokeneempien että samanikäisten suunnistajien kanssa.

Rastivarsojen nuoria suunnistajia
LÄHIKUVASSA
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Rastivarsojen HIPPO-Suunnistuskoulu on tarkoitettu
suunnistuksen perustaitojen opettelemiseen ja
kehittämiseen. Tavoitteenamme on myös ohjata lapsia
ja nuoria liikunnan terveelliseen maailmaan. Mukaan
HIPPO-suunnistuskouluun voivat tulla kaikki alle 15-
vuotiaat lapset (alle kouluikäisiltä edellytys on oman
huoltajan mukanaolo).

Ryhmät on jaettu taitotason ja iän mukaan:
- Ilvekset: Alle kouluikäiset (oma huoltaja mukana)
- Ketut: suunnistuksen aloittavat 7-10-vuotiaat
- Lumileopardit: kokeneemmat 7-10-vuotiaat ja

aloittavat 11-14 -vuotiaat
- Sudet: 9-14 -vuotiaiden jo pidempään

suunnistaneiden ryhmä

HIPPO-suunnistuskoulun maksu on 30 EUR/lapsi, 40
EUR/2 lasta ja 50 EUR/perheen kaikki alle 15-vuotiaat
lapset.

Maksu sisältää:
- Ohjatut harjoitukset ja kartat
- Suunnistuspaidan lainan kauden ajaksi
- Kompassin harjoituksissa
- Rastivarsojen jäsenyyden ja Rastiväli-

seuralehden kahdesti vuodessa
- Nuori-Suunta kortin, vakuutuksellisen lisenssin
- Ilmoittautumismaksut suunnistuskilpailuihin

Kannustamme nuoria ja heidän vanhempiaan
omatoimiseen taitojen syventämiseen Orimattilan
Iltarasteilla maanantaisin esimerkiksi helpolla C-
radalla. Ajankohtaisia tiedotteita julkaisemme
harjoituksissa, Orimattilan Sanomien seuratoiminta-
palstalla sekä osoitteessa www.rastivarsat.fi.

Mahdollisista aikataulumuutoksista tiedotetaan erikseen.

KEVÄTKAUSI
22.4. Tönnön koulu, ensimmäinen harjoitus

ja INFO vanhemmille
29.4. Urheilukeskus, vesitorni
  6.5. Hiihtokeskus
13.5. Kankaanmäki, Terveysaseman takana

oleva P-paikka
20.5. Mäntymäki
27.5. Paloasema, entinen sorakuoppa
  3.6. Kalliojärvi
  8.6. Mäntsälä, Jurvala, Hippo-Cup

osakilpailu I
10.6. Hiihtokeskus, Hippo-Cup osakilpailu II

SYYSKAUSI
12.8.   Tönnö
19.8.   Vesitorni
26.8.   Hiihtokeskus
  2.9.   Kankaanmäki, Terveysaseman takana

oleva P-alue, Hippo-Cup, osakilpailu III
   9.9.  Tietävälä
16.9.   Mäntsälä, Mallamäki, Hippo-Cup

osakilpailu IV
14.10. Luhtikylä, Korpihoilo,

pimeäsuunnistusretki lamppujen
kanssa

14.11. Urheilutalo, päättäjäiset klo 12.30-
16.30

MUITA TAPAHTUMIA
16.6. Alueoravapolkukilpailu (AOK), Asikkala
23.9. Orimattilan XII Koulukisa,

Urheilukeskus
25.-27.9. HIPPO-leiri (eri maksu)

Ilmoittautuminen ke 22.4. Tönnön koululla klo 18:30

HIPPO-Suunnistuskoulu
Keskiviikkoisin klo 18:30-20:00


