
SUUNNISTA ORIMATTILASSA 2010 - 1

ORIMATTILAN ILTARASTIT 2010
MAANANTAISIN HUHTIKUUSTA LOKAKUUHUN

RASTIVARSOJEN HIPPO-
SUUNNISTUSKOULU
SINETTISEURATOIMINTAA LAPSILLE



2 - SUUNNISTA ORIMATTILASSA  2010

Vauvasta vaariin
- suunnistus sopii kaikille!
Suunnistus on liikkumista kartan avulla luonnossa -

rauhallisessa ja tasapainoisessa ympäristössä.

Luontokokemukset eri vuodenaikoina ovat suuri

elämys, etenkin lapsille.  Maastossa liikkuminen

kehittää fyysistä kuntoa, keskittymis- ja

päättelykykyä sekä koordinaatiota ja tasapainon

hallintaa.  Ympäristöpsykologisten tutkimusten

mukaan jopa verenpaine ja syketaajuus laskevat

luonnossa liikkuessa.  Stressi, kiireen tuntu ja

huolet helpottavat.

Suunnistus mielletään monesti vaikeaksi lajiksi,

mutta se on helpompaa kuin kuvitellaan.  Toisaalta

joka suunnistustapahtumassa on haastetta

maastojen erilaisuudesta johtuen, ja silloinhan myös

mielenkiinto säilyy.

Iltarasteilla on mahdollisuus suunnistaa omalla

tasollaan.  Aluksi voi opetella vaikka yhdessä

jonkun tutun kaverin kanssa metsässä liikkumista.

Suunnistuksen voi aloittaa minkä ikäisenä vain ja

ilman erillisiä hankintoja.  Erityisiä suunnistamiseen

suunniteltuja asuja ja jalkineita on tietysti valtava

kirjo olemassa, mutta niiden aika tulee myöhemmin,

innostuksen ja taitojen karttuessa.

Suunnistus on perinteisesti koko perheen laji, joten

mukana kulkevat pienet lapset ja isovanhemmatkin.

Viime kesänä Orimattilan Iltarasteilla näkyi usein

nuoria äitejä metsään menossa aivan pieni taapero

selkärepussa.  Iltarastit ovat selvästi myös

sosiaalinen tapahtuma.  Monet varttuneemmat

hakevat rasteja pareittain ja juttu lentää.  Aivan

oma lukunsa on iltarastien jälkeinen "selittely".

"Mistä sinä menit tuon rastivälin?" "Kuinka paljon

sillä rastivälillä meni aikaa?"

Tämä vuosi on Suomen Suunnistusliiton 75-

vuotisjuhlavuosi.  Eri puolilla Suomea on 7.5 -

16.5.2010 välisenä aikana  juhlatapahtumia ja

Rastivarsoillakin kaksi, molemmat maanantaina

10.5: Aamupäivällä Rastiseikkailu Jymylinnanmäellä

ja illalla vielä Orimattilan Iltarastit Maken Mailin

nimellä Tietävälässä.

Tästä lehdestä näet Rastivarsojen

suunnistustarjonnan.  Lapsille ja aikuisille on

suunnistuskoulutusta heti keväällä.  Lähdetäänpä

näin kevään koittaessa metsään huolia puolittamaan

ja kuntoa kohottamaan!

Tervetuloa rasteille!

Veli-Matti Onnela

Iltarastivastaava

Rastivarsat
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KALENTERI 2010
pvä tapahtumapaikka opastus etäisyys

tieltä keskustasta
1 26.4. Jymylinnanmäki (myös pyöräsuunnistus) Koulutie 1 km

2 3.5. Hollilanmäki 1631 5 km

3 10.5. Tietävälä, sprinttisuunnistus 167 3 km

4 17.5. Jursala, Heinämaan halli 1691 10 km

5 24.5. Tuuliharja VT4 16 km

6 31.5. Hollilanmäki 1631 5 km

7 7.6. Nikkijärvi 1631 12 km

8 14.6. Järvikylä 1631 5 km

9 21.6. Tuhkurinjärvi 164 12 km

10 28.6. Kiiliö 1631 14 km

11 5.7. Henna 140 18 km

12 12.7. Kankaanmäki 164 3 km

13 19.7. Käkelä 172 3 km

14 26.7. Mallusjoki 1635 11 km

15 2.8. Jursala, Ilmakan laavu 1691 10 km

16 9.8. Kalliojärvi, uimaranta 1631 4 km

17 16.8. Tihaja, Luhtikylä 1631 15 km

18 23.8. Salusjärvi 164 12 km

19 30.8. Kiiliö 1631 15 km

20 6.9. Henna 140 18 km

21 13.9. Pistoolirata (myös pyöräsuunnistus) 167 3 km

22 20.9. Sammalisto 164 12 km

23 27.9. Sammalisto 164 12 km

24 4.10. Hiihtokeskus 167 2 km

25 26.12. Tapaninsuunnistus

Orimattilan
Iltarastien

tapahtumapaikat
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Paljon toivottu Rastivarsojen Aikuisten
suunnistuskoulu ohjaa Sinut miellyttävästi
Iltarasteille, mukavan harrastuksen pariin.
Ennen ehkä vaikealta tuntunut liikuntamuoto
voikin osoittautua hauskaksi ja haastavaksi
harrastukseksi. Varaa vain pari tuntia aikaa
maanantai-illaksi, pue mukava ulkoiluasu
päällesi ja lähde avoimella ja
ennakkoluulottomalla mielellä liikkeelle.

Aikuisten suunnistuskoulun kokeneet ja
osaavat ohjaajat luotsaavat Sinua tästä
eteenpäin. Suunnistuskoulussa saat tarvittavan
ohjauksen ja välineet käyttöösi: kompassin ja
kartan, Emit-kortin ja ohjauksen hyödyntämään
netistä löytyvää suunnistuksen
opetusmateriaalia.

5 kokoontumista keväällä, 3 kertausta elokuussa
Aikuisten suunnistuskoulu toteutetaan
Orimattilan Iltarastien yhteydessä: keväällä viisi
kertaa 26.4 lähtien ja vielä elokuussa kolmilla
rasteilla kertauksen merkeissä 9.8 lähtien.
Kahdella ensimmäisellä kokoontumisella
ohjelmassa on myös noin tunnin pituinen
teoriajakso ennen maastoon siirtymistä.
Maastossa teoriaa sovelletaan käytäntöön
ohjatusti pienryhmissä. Kokemuksen ja taidon
karttuessa rasteja voi lähteä etsimään myös
pareittain tai vaikka yksin. Aluksi kierretään
Iltarastien C-rataa ja myöhemmin on
mahdollisuus kokeilla hieman vaativampaa B-
rataa.

Aikuisten suunnistuskoulun tavoitteet
Aikuisten suunnistuskoulussa opiskellaan
suunnistuksen perustaitoja: kompassin käyttöä,
karttamerkkejä, luonnossa liikkumisen
perustaitoja ja jokamiehen oikeuksia. Koulussa

tutustutaan perusteellisesti myös Iltarastien
käytäntöihin: ilmoittautumiseen, eri
ratavaihtoehtoihin, kartan ratamerkintöihin, emit-
järjestelmään jne. Kurssimaksuun (40 •/henkilö)
sisältyy jokaiselle osallistujalle osallistumismaksu
8 iltarastitapahtumaan, kunkin tapahtuman kartat
sekä Orimattilan Iltarastien tiedotuslehti.
Tavoitteena on, että opetuksen jälkeen jokainen
osallistuja kykenee suunnistamaan itsenäisesti
vähintään Iltarastien C-radan. Toivomme tietysti,
että kurssilaiset löytävät Iltarasteista säännöllisen
harrastuksen.

Suunnistuskoulun kokoontumiset:
26.4. Yhteiskoulu
3.5. Niemisten maamiesseurantalo
10.5. Seinäkallio, Tietävälä
17.5. Heinämaa, Jursalan halli
24.5. Tuuliharja
9.8. Kalliojärvi
16.8. Tihaja
23.8. Salusjärvi

Tiedustelut:
Jouni Tourunen 040-5243360

Aikuisten suunnistuskoulu
Ohjatusti iltarasteille!

Rastivarsat järjestää Aikuisten suunnistuskoulun Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelman ja Suomen

Suunnistusliiton tuella.

Aikuisten suunnistuskoulu pähkinänkuoressa
- Ilmoittautuminen ensimmäisellä kerralla

26.4. Yhteiskoululla klo 17.30.
- Opetus järjestetään Orimattilan Iltarastien

yhteydessä maanantaisin klo 17.30 alkaen.
- Hinta: 40 Eur/osallistuja.
- Vastuuohjaaja: John Laukka.
- Teoriaopetukset 26.4 Yhteiskoululla ja 3.5

Niemisten maamiesseurantalolla.
- Maasto-opetus pienryhmissä Iltarastien

helpolla C-radalla.
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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

- 10 kerran lippuvihko 30 EUR

- Kausikortti 45 EUR, Rastivarsojen jäsenille 30
EUR.  Kausikortti on henkilökohtainen ja sisältää
kaikki kauden 25 tapahtumaa.

- Maksuvälineenä käyvät myös Liikuntaseteli ja
Luottokunnan Virikeseteli.

Ohjeet Iltarasteille

HIEROJA
JÄMSÄLÄINEN TORSTI

Erkontie 11 A 5, 16300 ORIMATTILA
Puh. 050 347 1270

Asennukset ja tasa-
painoitukset nopeasti

ja ammattitaidolla

16300 Orimattila, puh 777 1670

Rastivarsojen
jäseneksi
Rastivarsojen jäsenenä saat
mukavia etuja, mm.
alennuksen Iltarastien
kausikortista. Jäseneksi
liittymisen ohjeet:
www.rastivarsat.fi > Liity
jäseneksi.
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Meidänkö lapsestamme suunnistaja? Miten se
nyt muka onnistuisi, kun hän on jo yli 10 vuotta?
Suunnistus on yksilölaji, jonka 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
tavoittelee huipputuloksia, toinen pyrkii
hoitamaan osuutensa seuraviesteissä. Myös
niille nuorille on tilaa, jotka haluavat liikkua
luonnossa ja kohentaa kuntoaan. Kaikki mainitut
"urapolut" mahdollistavat myös seuratyöhön
osallistumisen kykyjen ja halujen mukaan.

Rastivarsat on kehittänyt nuorisotoimintaansa
vuosien ajan. Tavoitteena on saada lapset ja
nuoret pitämään liikunnasta ja saamaan siitä
mahdollisimman monelle elinikäinen ja
terveellinen harrastus. Lisäksi tavoitteena on
että toiminnassa mukana olevien lasten ja
nuorten terve itsetunto kehittyy. Rastivarsoissa
on mahdollisuus kasvaa henkisesti kilpailemalla,
toimimalla ohjaajana sekä vaikkapa kilpailujen
järjestelytehtävissä. Kilpaurheilun puolella sitä
haluavilla on mahdollisuus kehittyä Hiposta
huipuksi. Varttuneemmille, Nuorten Ryhmälle,
koulutetut valmentajamme ja ohjaajamme
tarjoavat laadukasta tukea ja ohjelmaa ympäri
vuoden. Rastivarsat on ensimmäinen Nuoren
Suomen sinettiseura Orimattilassa. Nuorisotyön
hyvä maine on tuonut mukaan uusia nuoria mm.

Rastivarsojen nuorisotoiminta
- Hyvä harrastus sinettiseurassa

Hollolasta, Lahdesta, Heinolasta ja Nastolasta.

Nuorisotoimintamme eettiset
linjaukset:

- 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.

Suunnistus on aivan erinomainen perhelaji,
jossa vanhemmat ja lapset voivat harrastaa lajia
yhdessä. Moni viime vuosina aloittaneiden
suunnistuskoululaisten perheistä löysi lajista
yhteisen liikuntaharrastuksen ja kiersivät ratoja
yhdessä Orimattilan Iltarasteilla. Moni vanhempi
huomasi oppivansa itsekin suunnistamaan, ja
vanhemmat ovatkin tervetulleita mukaan Hippo-
suunnistuskoulun harjoituksiin.

Tervetuloa mukaan suunnistamaan - Hippo-
suunnistuskoulun kalenteri löytyy tämän
lehden takakannesta.
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“SUUNNISTA ORIMATTILASSA 2010” -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.

“SUUNNISTA ORIMATTILASSA 2010”-lehden taitto: Esa Orava.

KIITOKSET TÄMÄN LEHDEN TOTEUTUKSEN MAHDOLLISTANEILLE TUKIJOILLEMME!

Keraplast Oy, Käkeläntie 41, 16300 Orimattila
Puhelin Telephone +358 3 544 3100, Fax +358 3 544 3160

www.keraplast.fi

Suunnistajan varusteet
Suunnistuksessa pääsee alkuun ilman mittavia varustehankintoja. Tärkeintä on pukeutua sään

mukaan. Maastoon lähdetään ulkoliikunta-asussa, joka kestää kosteutta ja likaa.

Kun pääset suunnistuksen makuun, kannattaa hankkia suunnistusta varten kehitetyt asut ja

jalkineet. Suunnistuskengät eli nastarit ovat tukevammat kuin lenkkitossut ja ne kestävät kosteutta ja

likaa huomattavasti paremmin. Nastoitettu pohja on maastossa pitävä ja tukeva.

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. Emit-leimasinkortin lainaus sisältyy osanottomaksuun.

Kompassi on kartan lisäksi suunnistajan perusväline. Ilman omaa suunnannäyttäjää

pääsee alkuun - Iltarastien järjestäjillä on aina muutama lainakompassi varalla.
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Suunnistus on
yhteinen harrastus
Kulmalahti-Paavilaisen perhe innostui rasteille

Lasse Kulmalahden ja Mari Paavilaisen
perheessä riittää vauhtia ja vilskettä. Siitä pitävät
huolta perheen pojat Roope (9 v.), Kasper (7 v.)
ja Vili (2 v.) sekä cairninterrieri Teppo (2,5 v.).
Perhe on osallistunut aktiivisesti niin lasten
Hippo-suunnistuskouluun kuin Orimattilan
Iltarasteillekin.  Roope on ennättänyt jo kilpaile-
maankin ja Mari-äiti lasten ohjaajakoulutukseen.

Miten ja miksi aloititte suunnistusharrastuksen?
- Aloitimme viime keväänä Hippo-koulun esitteen
innoittamina. Luimme kotiin jaettua esitettä ja
ajattelimme, että tuo voisi olla hauska koko
perheen yhteinen juttu.

Miten suunnistus perheen yhteisenä harrastuksena
on onnistunut?
- Hyvin on onnistunut. Pienin poika on rinkassa
selässä ja isommat juoksevat kovaa vauhtia ja
me vanhemmat yritämme pysyä perässä.

Mitkä ovat olleet parhaat kokemuksenne
toistaiseksi?
- Pojille viime syksyn Hippo-leiri oli kiva elämys.
Rastivarsojen porukkaan on ollut hyvä
tulla, kun on kiva ilmapiiri. Roope kävi viime

Roope, Kasper ja Mari Orimattilan Iltarasteilla Nikkijärvellä.

kesänä muutamassa kilpailussa ja
myös se on antanut tosi paljon intoa.
Suunnistuksessa on hienoa se, että siellä voi
touhuta jokainen omalla tasollaan. Ja harrastus
käy vauvasta vaariin ja mummiin.

Onko kommelluksia tai yllätyksiä sattunut?
- Kyllä hauskoja juttuja tapahtuu metsässä
kulkiessa. Joskus tippuu ojaan tai löytyy
mahtavat marja- ja sienipaikat. Tutustuu myös
kivoihin uusiin ihmisiin mukavan lajin parissa.
Mitkä ovat suunnitelmanne tämän vuoden osalle?
- Tämän vuoden suunnitelmana on käydä tietysti
kaikissa Hippo-koulun harjoituksissa
ja mahdollisemman monilla iltarasteilla.

Millaisia vinkkejä annatte suunnistusta aloitteleville?
- Suosittelemme lajia kaikille, jotka pitävät
luonnossa liikkumisesta. Saa monipuolista
liikuntaa ja samalla pitää ratkaista
suunnistustehtäviä. Käy pikku lapsenkin kanssa,
mutta hyvä rinkka kannattaa hankkia. Ja
suunnistus on myös halpa harrastus.

Kiitos haastattelusta koko perheelle ja hauskaa
suunnistuskesää!
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Suunnistusliitto juhlii tänä vuonna 75-vuotista historiaansa 75 suunnistustapahtumassa ympäri
Suomea. Juhlavuoden kunniaksi kaksi Rastivarsojen tapahtumaa on valittu mukaan juhlatapahtumiksi
ja erityisesti näiden tilaisuuksien järjestelyissä huomioidaan aloittelevien harrastajien tarpeet.
Molemmat juhlatapahtumat järjestetään maanantaina 10.5. Päivällä järjestetään rastiseikkailu-
tapahtuma 1-3 luokkalaisille ja illalla Iltarastit sprinttisuunnistuksen merkeissä.

75-vuotias Suomen Suunnistusliitto juhlii
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Gym 23 -kuntosali on tehnyt yhteistyötä
Orimattilan Iltarastien kanssa jo muutaman
vuoden ajan. Kuntosaliasiakkaat ovat päässeet
tutustumaan suunnistuksen saloihin ja
suunnistajat puolestaan kehittämään
voimaominaisuuksia kuntosaliympäristössä.

Haastattelimme toimitusjohtaja Olli Grönqvistiä
ja kysyimme millaista nykyaikainen
kuntosaliharjoittelu on ja miten tämän
kuntoilumuodon aloittaminen onnistuu.

Kenelle kuntosaliharjoittelu sopii?
Asiakaskuntamme on laaja. Kävijöitä on teini-
ikäisistä vanhoihin. Iäkkäin asiakkaamme tällä
hetkellä taitaa olla peräti 92-vuotias. Voisi sanoa
että iällä ei ole väliä mutta ihan lapsille tätä
harrastusmuotoa ei voine suositella.

No entäpä varusteet? Millaisilla verkkareilla salille
uskaltaa tulla?
Mukava, rento sisäliikunta-asu riittää, siihen
lisäksi sisäkäyttöön tarkoitetut jalkineet ja siinä
se. Moni kävijä käyttää pientä hikipyyhettä

Orimattilan Iltarastit ja Gym23
yhteistyössä

mukana. Juomapulloa on myös hyvä pitää
harjoittelussa mukana, ainakin pidemmissä
harjoituksissa.

Miten on sitten ohjauksen laita, miten laitteiden
käyttö onnistuu aloittelijalta?
Salilla jopa suosittelemme ohjaukseen
osallistumista. Ohjaus kuuluu aina
saliharjoittelun ensimmäisiin käyntikertoihin
jolloin henkilökuntamme antaa sekä
tutustumisohjauksen että tekee henkilökohtaisen
treeniohjelman.

Lopuksi vielä hintakysymys, onko
kuntosaliharjoittelu kallista?
Sanoisin että tämä on lompakolle hyvinkin
ystävällinen liikuntamuoto. Salilla ei tarvita
erityisvarusteita eikä tiiviimpikään harjoittelu
edellytä kalliita varustehankintoja tai niiden
huoltamista. Riippuen sitten jokaisen omasta
harjoitustavoitteesta ja käyntitiheydestä, tarjolla
on joko kertalippuja tai asiakaskortille ladattavia
käyntikertoja. Aktiivisilla salinkäyttäjillä
edullisemmaksi tulee kausikortti.
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Kaikille suunnistuksesta kiinnostuneille
tarkoitetut 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 eikä

junaradalla
- Riistan suoja-alueella eikä muulla karttaan/

maastoon merkityllä kielletyllä alueella

OLET VASTUUSSA LUONNOSTA!

Leikkaa kartta mukaan ja lähde kokeilemaan suunnistusta.
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 Anni Kyrö (12 v.) Luhtikylän koulu

Aloitin suunnistuksen kuusivuotiaana. Vanhemmat yrittivät löytää
jonkin harrastuksen, johon saisin purettua energiani ja ehdottivat
suunnistusta. Aloitin Hippo-suunnistuskoulusta ja aloin käymään
iltarasteilla isän kanssa. Suunnistus on kivaa, koska saa juosta,
temmeltää metsässä, etsiä rasteja ja olla kavereiden kanssa.
Parasta on ollut yksinkertaisesti suunnistus. Nautin myös
kisamatkoista ja leireistä niiden mahtavan yhteishengen takia. Voin
suositella suunnistusta nuorten harrastukseksi, koska suunnistus
on kivaa, siinä saa paljon kavereita ja liikuntaa. Harjoitukset ovat
mukavia ja kaikille sopiviksi järjestettyjä. Luonnossa liikkuminen
rauhoittaa ja antaa puhtia koulun käyntiin.

 Aleksi Anttila (18 v.) Iitin lukio

Aloitin suunnistuksen 10-vuotiaana hippokoulussa 2002 ja silloin
suunnistamiseni ei ollut vielä aktiivista. Rastivarsojen nuorisotoiminta
on nykyään erittäin hyvin järjestetty ja laadukasta. On hyvä, että
seurastamme löytyy hyviä ohjaajia, jotka pystyvät antamaan neuvoja
vasta aloitteleville nuorille suunnistajille. Myös yhteiset nuorten
projektit, kuten Nuorten 10Mila, ovat tärkeitä nuorisotoiminnassa.
Parasta suunnistuksessa on ollut seuran leirit ja kilpailumatkat
kotimaassa ja ulkomailla. Niistä on aina jäänyt hyvä fiilis, vaikka
samalla ne ovat olleet rankkoja. Nuorille suosittelen suunnistusta
siksi, että se on monipuolinen harrastus ja suunnistus on moniin
lajeihin verrattuna helppo aloittaa. Samalla saa ison kasan uusia
kavereita!

 Kia-Lotta Hirvonen (13 v.) Tönnön koulu

Aloitin "suunnistuksen" jo pienenä, vuonna 1999 eli 2-vuotiaana.
Kävelin aina äidin tai isän kanssa siimariratoja. Se oli silloin
oravapolkuaikaa, kun molemmat veljenikin jo suunnistivat. Siinä
sitten lähdin aina vain mukaan. Nuorisotoiminta on aivan
mahtavaa. Nuorten lenkilläkin on aina lenkkiseuraa. Suunnistus on
todella innoittava laji. Parasta ovat olleet kisamatkat varsinkin
ulkomaille. Paras matka oli v. 2007 Norjaan. Suunnistusta voin
suositella, koska se on hauska laji. Siinä saa olla paljon ulkona eikä
pienet sateet haittaa menoa ollenkaan.

 Tatu Leirimaa (16 v.) Jokivarren koulu

Aloitin suunnistuksen 10 vuotta sitten käymällä Rastivarsojen
suunnistuskoulussa. Seuramme nuorisotoiminta on kehittynyt paljon
siitä ajasta kun minä aloitin suunnistuksen. Parhaita kokemuksiani ja
muistoja ovat varmasti kaikki vuoden 2009 SM-kilpailut ja
ensimmäinen Jukolan viestini Mikkelissä. Myös FIN-5 rastiviikko
vuodelta 2006 on yksi parhaimmista kokemuksistani. Suosittelen
suunnistusta kaikille, jotka tykkäävät haastavasta, mutta samalla
mukavasta ja hienosta harrastuksesta.

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. HIPPO-
suunnistuskoulu on tarkoitettu 7-14 vuotiaille lapsille.

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 50 EUR/lapsi.
Perheen toisen lapsen osalta maksu on 30 EUR.
Mikäli samasta perheestä osallistuu enemmän 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,

mahdollisuus osallistua kilpailuihin)
- Osallistumismaksut suunnistuskilpailuihin

KEVÄTKAUSI
28.4. Tönnön koulu, avaustilaisuus ja

vanhempien info
5.5. Vesitorni
12.5. Seinäkallio
19.5. Hiihtokeskus
26.5. Tietävälän koulu
2.6. Käkelä
9.6. Kalliojärvi
14.6. Mäntsälä

SYYSKAUSI
11.8. Lintula
18.8. Ämmänäyräs
25.8. Heinämaan halli
1.9. Hollilanmäki
8.9. Mäntsälä
25.-26.9. Leiri- ja kisamatka Nuorisoviestiin ja

Oravatonniin (eri maksu)
29.9. Sammalisto, pimeäretki lamppujen

kanssa
20.11. Urheilutalo, klo 13, päättäjäiset

MUITA TAPAHTUMIA
7.6. Alueoravapolkukilpailu (AOK), Lahti
31.7-1.8. Lahti-suunnistus
14.-15.8. Aluemestaruuskilpailut, Asikkala
12.9. Hollolan Urheilijoiden kansalliset

kilpailut

Ilmoittautuminen ja aloitus ke 28.4. Tönnön koululla klo 18:30

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


