
Rastivarsojen
Hippo-suunnistuskoulu
Sinettiseuratoimintaa lapsille

Orimattilan
ILTARASTIT 2011
Maanantaisin
huhtikuusta lokakuuhun

Hinnat 2011
-	 Kertamaksu:	5	€,
	 alle	19-vuotiailta	ei	maksua
-	 10	kerran	lippuvihko	35	€
-	 Kausikortti	50	€,
	 Rastivarsojen	jäsenille	30	€.
	 Kausikortti	on	henkilökohtainen	ja
	 sisältää	kaikki	kauden	25	tapahtumaa.
-	 Maksuvälineenä	käyvät	myös	Liikunta-
	 seteli	ja	Luottokunnan	Virikeseteli.

	 25.4.	 Jymylinnanmäki,	myös	pyörä-
	 	 suunnistus,	Koulutie,	1	km
	 2.5.	 Hiihtokeskus,	167,	3	km
	 9.5.	 Jursala,	Heinämaan	halli,
	 	 1691,	10	km
	 16.5.	 Tietävälä,	167,	3	km
	 23.5.	 Salusjärvi,	164,	12	km
	 30.5.	 Sammalisto,	164,	12	km
	 6.6.	 Tönnö,	164,	3	km
	 13.6.	 Tuhkurinjärvi,	164,	12	km
	 20.6.	 Mallusjoki,	1635,	15	km
	 27.6.	 Salusjärvi,	164,	12	km
	 4.7.	 Henna,	140,	18	km
	 11.7.	 Kankaanmäki,	164,	3	km

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 saada lainaksi 
järjestäjältä.
Emit-kortti kestää vuosikausien leimaukset.

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 suo-
ra 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.

	 18.7.	 Niinikoski,	172,	10	km
	 25.7.	 Kalliojärven	uimaranta,	1631,	5	km
	 1.8.	 Heinämaa,	1691,	10	km
	 8.8.	 Hollilanmäki,	1631,	5	km
	 15.8.	 Tietävälä,	167,	4	km
	 22.8.	 Kiiliö,	1631,	14	km
	 29.8.	 Käkelä,	172,	3	km
	 5.9.	 Järvikylä,	1631,	5	km
	 12.9.	 Sammalisto,	164,	12	km
	 19.9.	 Hiihtokeskus,	myös	pyörä-
	 	 suunnistus,	167,	3	km
	 26.9.	 Henna,	164,	15	km
	 3.10.	 Tietävälä,	167,	3	km
	 26.12.	 Tapaninsuunnistus	

Ohjeet iltarasteille
Osallistuminen
- Osallistuminen Orimattilan Iltarasteille on vapaata eikä edellytä ennakkoilmoittautumista   
 tai suunnistusseuraan kuulumista.
- Lähtömahdollisuus klo 17-18.30, tapahtumissa 26.9. ja 3.10. klo 16.30 -18 ja Tapaninsuunnis-
 tuksessa 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 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.
- 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.

KALENTERI 2011
pvä,  tapahtumapaikka, opastus, etäisyys Orimattilan keskustasta

KONEET, KIINNITYSTARVIKKEET, RAKENNUSKEMIA
TYÖVAATTEET JA JALKINEET • PALOTURVATUOTTEET
KÄSITYÖKALUT • POLKUPYÖRÄT JA TARVIKKEET
VALONLÄHTEET, ym. ym. • HUOLTO: polttomoottori-
koneet ja polkupyörät • SAMMUTINTARKASTUKSET

Erkontie 12, 16300 Orimattila, puh. 020 775 6720
www.konerepo.fi • info@konerepo.fi

Ma-pe 8-18
La 9-13

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



Rastivarsojen
nuorisotoiminta
Hyvä harrastus sinettiseurassa
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 ko-
hentaa kuntoaan. Kaikki mainitut ”urapolut” 
mahdollistavat myös seuratyöhön osallistumi-
sen 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 ter-
veellinen harrastus. Lisäksi tavoitteena on että 
toiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten terve itsetunto kehittyy. Rastivarsoissa 
on mahdollisuus kasvaa 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 ensim- 
mäinen Nuoren Suomen 
sinettiseura Orimattilas-
sa ja nuorisotyön hyvä 
maine on tuonut mu-
kaan uusia harrastajia 
mm. Lahdesta, Hollo-
lasta, Heinolasta ja 
Nastolasta.

KEVÄTKAUSI
27.4. Tönnön koulu,
  avaustilaisuus
  ja vanhempien info
  5.5. Vesitorni
11.5. Seinäkallio, Tietävälä
18.5. Hiihtokeskus
25.5. Tietävälän koulu
  1.6. Käkelä
  6.6. Mäntsälä (Hippo-cup I )
15.6.  Salusjärvi (Hippo-cup II )

HIPPO-suunnistuskoulu
Keskiviikkoisin klo 18.30-20 
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 vuo-
tiaille 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 €/lapsi.
Perheen toisen lapsen osalta maksu on 30 €.
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

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

 
  

Puh. (03) 777 3181

Lounaspöytä ma-la 11-14

Juhla- ja yksityistilaisuudet
Terassi kesäisin

Pakaantie 1, Orimattila
www.kehraamonkahvila.fi

SYYSKAUSI
10.8. Lintula
17.8. Ämmänäyräs
23.8. Alueoravapolkukilpailut, Iitti, bussimatka 
31.8. Tietävälä (Hippo-cup III )
  7.9. Mäntsälä (Hippo-cup IV)
14.9. Heinämaan halli
28.9. Sammalisto, pimeäretki klo 19.30
24.–25.9. Leiri- ja kisamatka Nuorisoviestiin
ja Oravatonniin Varsinais-Suomeen
29.– 30.10. Päätösleiri Salusjärven leirikeskuksessa

Nuorten Jukolan
kolme joukkuetta
Tampereella 2010.

MUITA TAPAHTUMIA
29.5.  Rastivarsojen omat kansalliset Sammalistossa
30.– 31.7. Lahti-suunnistus 
6.8. Mäntsälän Urheilijoiden kansalliset kilpailut 
13.–14.8. Aluemestaruuskilpailut Nastolassa
11.9. Hollolan Urheilijoiden kansalliset kilpailut

Rastivarsojen nuorisotoiminnan 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 harras-
taa lajia yhdessä. Moni viime vuosina aloittaneiden suunnistuskoululaisten perheistä 
löysi lajista yhteisen liikuntaharrastuksen ja kiersivät ratoja yhdessä Orimattilan Ilta-
rasteilla. Moni vanhempi huomasi oppivansa itsekin suunnistamaan, ja vanhemmat 
ovatkin tervetulleita mukaan Hipposuunnistuskoulun harjoituksiin.

Tervetuloa mukaan suunnistamaan!

Metsä on suunnistajan liikuntapaikka ja kartta lajin suorituskenttä.  Suunnistus kehit-
tää fyysistä kuntoa ja  keskittymis- ja päättelykykyä. Maasto monipuolisena liikunta-
paikkana puolestaan kehittää koordinaatiokykyä ja tasapainoa. Suunnistus mielletään 
monesti vaikeaksi lajiksi, mutta se on helpompaa kuin kuvitellaan.

Elämykset, aivotyöskentely sekä luonnon rauha ovat niitä tärkeitä elementtejä, jotka 
kuuluvat kiinteästi suunnistuksen lajikuvaan. Luonto tarjoaa paikan irtautua arkirutiineista.

Orimattilan Iltarasteilla on hyvä opetella suunnistustaitoa alusta alkaen ja halutessaan 
myös päästä mukaan suunnistusseuran toimintaan. Helpoimmat radat soveltuvat aivan 
vasta-alkajille, vaativammista reiteistä haastetta saavat jopa kilpatason harrastajat. 
Kaikki tapahtumat järjestetään Orimattilan lähialueilla.

Rastin löytäminen, siis tehtävän ratkaiseminen, takaa aina uudestaan ja uudestaan 
onnistumisen elämyksen. Haastetta ja mielenkiintoa lajiin löytyy vuosien harrastami-
sen jälkeenkin. Iltarasteilla suunnistaa voi myös kaksin tai kolmin, etenkin harras-
tuksen alkuvaiheessa. Taitojen karttuessa rastinhakuun lähdetään tavallisesti yksin. 
Maanantai-iltaisin metsässä liikkuu paljon ”pihkaniskoja” ja metsässä näkee usein 
myös toisia suunnistajia, neuvoja kanssaharrastajilta voi kysyä tarvittaessa. Iltarasteilla 
ei ole kiire ja apua annetaan tarvittaessa. 

Suunnistusharrastuksen voi aloittaa ihan minkä ikäisenä tahansa. Iltarasteilla on aloit-
televille harrastajille lainattavia kompasseja, joten välineiden puuttumisesta uuden 
harrastuksen aloittaminen ei jää kiinni. Lisäohjeita pukeutumisesta ja muista varus-
teista löytyy Orimattilan Iltarastien nettisivuilta ja niitä voi tietenkin kysyä aina Iltarastien 
järjestäjiltä.

Tervetuloa rasteille!

Veli-Matti Onnela
Iltarastivastaava
Rastivarsat

Orimattilan Iltarastit ovat
kaikille avoin harrastetapahtuma
Kuka tahansa voi osallistua, suunnistusseuraan
ei tarvitse kuulua

   Rastivarsat
   järjestää kansalliset
SUUNNISTUSKILPAILUT
Sammalistossa 29.5.2011.

Tervetuloa seuraamaan
kilpailua ja osallistumaan
samalla järjestettävään
kuntosuunnistukseen.

Paikalla myös
suunnistustarvikemyynti.

AIKUISTEN SUUNNISTUSKOULU
aloittaa 2.5. Hiihtokeskuksessa. Katso tiedot
Orimattilan Iltarastien nettisivuilta.


