
Orimattilan
ILTARASTIT 2014
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 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 
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 22.9. ja 29.9. 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 lainattavissa ilmaiseksi 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. 

ILTARASTIKALENTERI 2014
päivä,  tapahtumapaikka, 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 2014
- Kertamaksu: 5 €, alle 19-vuotiailta ei maksua
- 10 kerran lippuvihko 35 €
- 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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 21.4. Tönnö, Kankaanmäki, 164 , 3 km
 28.4. Jymylinnanmäki Koulutie, myös
  pyöräsuunnistus, 1 km  
 5.5. Hiihtokeskus, 167, 3 km 
 12.5. Kalliojärvi, uimaranta, 1631, 5 km
 19.5. Mieliäissuo, sprintti, Maken maili,
  Koskustentieltä 1701, 10 km
 26.5. Salusjärvi, Itä, 164, 12 km
 2.6. Hiitelä, Artjärvi, 172, 10 km
 9.6. Hiitelä, Artjärvi, 172, 10 km
 16.6. Sammalisto, Tuhkurin kartta,
  164, 12 km
 23.6. Henna, 140, 18 km
 30.6. Salusjärvi, Makasiininkorpi,
  164, 12 km
 7.7. Tönnö, Pariisin kartta, 164, 3 km

 14.7. Niinikoski, 172, 10 km
 21.7. Jursala, Heinämaan halli, 1691, 10 km
 28.7. Sammalisto, Anttola, 164, 12 km
 4.8. Järvikylä, Hollilanmäki, 1631, 8 km
 11.8. Viljaniemi, Korpihoilo (LS), 1631, 12 km
 18.8. Keituri + seuran mest.kisa, 1631, 23 km
 25.8. Kiiliö, 1631, 14 km
 1.9. Sammalisto, Terrikallio, 164, 15 km
 8.9. Järvikylä, Pariisin kartta, 1631, 5 km
 15.9. Jursala, Jursalantie, 150, 1691, 10 km
 22.9. Kuivanto, Leirimäki (koulu), 1711, 19 km
 29.9. Hiihtokeskus, 167, 3 km, myös
  pyöräsuunnistus
 26.12. Tapaninsuunnistus, Kankaanmäki,
  164, 3 km



Rastivarsojen
nuorisotoiminta
Hyvä harrastus sinettiseurassa
Suunnistus on yksilölaji, jonka voi aloittaa lapsena, nuorena tai aikuisena. Alle koulu-
ikäisten lasten kohdalla aloitus vaatii käytännössä huoltajan läsnäoloa. Yksilölajissa 
jokainen etenee omaa tahtiaan; osa tavoittelee tuloksia kilpailuissa, toinen pyrkii hoita-
maan osuutensa seuraviesteissä ja kolmas tykkää vain suunnistaa sekä liikkua luon-
nossa kivassa seurassa. Kaikki mainitut ”urapolut” mahdollistavat myös seuratyöhön 
osallistumisen kiinnostuksen mukaan. Rastivarsat on kehittänyt nuorisotoimintaansa 
vuosien ajan tavoitteenaan saada lapset ja nuoret pitämään liikunnasta sekä saamaan 
siitä mahdollisimman monelle elinikäisen ja terveellisen harrastuksen. Lisäksi tavoit-
teena on, että toiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten terve itsetunto kehittyy. 
Konsepti on kokemusten mukaan osoittautunut toimivaksi. Rastivarsat aloitti nuoriso-
toiminnan aktiivisen kehittämisen vuoden 1992 ikäluokasta noin 8 vuotta sitten. 
Sittemmin Rastivarsat on kasvanut kilpailevien 14 –20-vuotiaiden nuorten osalta Suomen 
neljänneksi suurimmaksi suunnistusseuraksi. Aktiivisesti seuratoiminnassa mukana olleet 
nuoret ovat menestyneet myös hyvin koulussa, osa on jo jatkanut jatko-opintoihin. 
Säännöllinen kestävyysurheiluharrastus suunnistusseurassa on tukenut pitkäjänteisyyttä, 
ongelmanratkaisukykyä ja jaksamista. Koulutetut valmentajat ja ohjaajat tarjoavat laa-
dukasta tukea ja ohjelmaa ympäri vuoden.

Rastivarsat on 
ensimmäinen Nuoren 
Suomen sinettiseura 
Orimattilassa ja nuo-
risotyön hyvä maine 
on tuonut mukaan 
uusia harrastajia 
mm. Lahdesta, 
Hollolasta, Heino-
lasta ja Nastolasta.

KEVÄTKAUSI
Ma 7.4. Tönnön koulu, avajaiset
  ja vanhempain info 
Ma 14.4. Myllylän koulu, sprintti  
Ke  23.4. Virke, normaali + siimari 
Ti 29.4. Urheilukeskus, vesitorni 
Ke 7.5. Kehräämö, sprintti,
  Hippo Cup 
Ma 12.5. Launeen perhepuisto,
  sprintti, Hippo Cup
Ke 21.5. Mieliäissuo 
Ti 27.5. Mäntsälä, Hippo Cup

HIPPO-suunnistuskoulu 2014
Keskiviikkoisin klo 18-19.30  (huom. muutama poikkeus)

Rastivarsojen HIPPO-suunnistuskoulu on tarkoitettu suunnistuksen perustaitojen 
opettelemiseen ja kehittämiseen. Tavoitteenamme on myös ohjata lapsia ja nuoria liikun-
nan 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 55 €/lapsi.
Perheen toisen lapsen osalta maksu on 35 €.
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
- Nuorisuunta-kortin (vakuutus, lisenssi )
- Osallistumismaksut suunnistuskilpailuihin
- Lasten ja nuorten liikuntakerho talvikaudella 2014–2015

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

SYYSKAUSI
Ke 6.8. Kalliojärvi, Uimala, karttavaellus 
Ti 12.8. Hiihtokeskus, Alueoravapolku-
  kilpailut, AOK 
Ke 13.8. Hiihtokeskus, pyöräsuunnistus  
Ke 20.8. Vuorenmäki, Artjärvi 
Ke 27.8. Jokivarrenkoulu, Hippo Cup 
Ke 3.9. Salusjärvi, normaali 
Ke 10.9. Ämmäntöyräs, viestisuunnistus 
Ke 17.9. Heinämaa, Yösuunnistus 

MUITA TAPAHTUMIA
 17.5. Särkänniemisuunnistus, Tampere 
 1.6. Rastivarsojen kansallinen, Orimattila 
 3.– 6.6.  Leimausleiri, Rovaniemi 
 26.–27.7.  Lahti-suunnistus, Lahti 
 29.–30.8.  KLL Mestaruuskisat, Tampere 
 5.10. Oravatonni, Mynämäki

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 vanhem-
mat ovatkin tervetulleita mukaan Hipposuunnistuskoulun harjoituksiin.

Tervetuloa mukaan suunnistamaan!

Ympäristöasioiden huomioiminen 
kuntosuunnistuksessa
Kesän suunnistuskausi lähenee ja kuntosuunnistusjaosto on jo vuoden alusta 
alkaen suunnitellut tulevaa kautta. Viime kesänä iltarastien keskimääräinen osal-
listujamäärä oli 160 henkilöä per tapahtuma. Metsässä maanantai-iltaisin liikkuvia on 
jo melkoinen määrä, joten suunnittelu on erittäin tärkeää myös ympäristön kannalta.  

Kilpailumaaston ja -keskuksen valinnassa tulee ottaa huomioon tapahtuman 
ajankohdan, osanottajamäärän sekä maaston erityispiirteet. Kevätaikaan on eri-
tyisesti varottava järjestämästä tapahtumaa maastoissa, joissa esim. tiedetään 
olevan paljon pesiviä lintuja. Rasteja pyritään sijoittamaan niin, ettei kulumisesta 
herkillä alueilla liiku runsaasti suunnistajia.

Kuntosuunnistustapahtuman järjestelyistä vastaava 
huolehtii ja kysyy luvat kisakeskuksen omistajilta ja ohjeistaa iltarastien osallistujia 
toimimaan siellä maanomistajien toiveiden mukaisesti

Ratamestari on paljosta vastuussa, koska
hän tai he tekevät ratasuunnitelmat ja valitsevat rastipisteet niin, ettei tapahtu-
masta aiheudu vahinkoa tai haittaa eläimille, aralla kasvillisuudelle tai maan-
omistajan omaisuudelle. Heidän on myös selvitettävä alueen liikkumisrajoi-
tukset (luonnonsuojelualueet ja puolustusvoimien alueet). Maanomistajilla on 
tiedossa alueet, joihin ei toivota runsasta liikkumista. Syksyisin yhteydenpito 
metsästäjiin on myös tarpeen metsästyskauden alkaessa. Ratasuunnittelussa 
pyritään yleisesti välttämään jäkälää ja sammalta kasvavia kallioita, lehtoja ja 
lehtoniittyjä.  Ratamestari laatii radat niin, etteivät suunnistajat joudu taimikoille, 
lintujen pesimäalueille tai muutoin liikkumisesta kielletyille alueille. Jos tällaisesta 
on vaaraa, alueet merkitään kielletyiksi maastoon ja karttaan.

Tärkeää on etukäteen tiedottaa iltarastilaisille rajoituksista lajissamme. Kaikki 
uudet harrastajat eivät välttämättä tunne maastossa liikkumisen pelisääntöjä.

Karttoja on Orimattilan kokoisella paikkakunnalla rajoitettu määrä ja iltarasteja 
joudutaan järjestämään vuosittain samoissa mastoissa. Ratamestarien pitää selvit-
tää samassa maastossa aiemmin pidettyjen tapahtumien radat ja rastit ja pyrittävä 
välttämään maaston kulumisen estämiseksi samoja rastipaikkoja ja rastivälejä.

Hyvällä suunnittelulla saadaan onnistuneita tapahtumia ja pidetään huolta ympä-
ristöstämme. Jatkavien ja uusien Hippo- suunnistuskoululaisten

Nuorisuunta kortit ja lisenssit
Hippo-suunnistuskoululaisten syksyn ja talven toiminta on jatkunut Lasten ja Nuorten 
liikuntakerhon merkeissä Tönnön koululla maanantai-iltaisin klo 18 -19. Liikunta-
kerholla on käynyt nuoria koko talven, joskus jopa salin täydeltä.

Osa nuorista suunnitteli käyvänsä talven hiihtosuunnistuskilpailuissa tai -harjoituksissa 
ja täten hankki itsenäisesti lisenssin jo vuodelle 2014. Kelit vaan eivät ole suosineet 
hiihtolajien harrastajia valitettavasti tänä talvena.

Kevään lähestyessä hurjaa vauhtia tarjoutuu mahdollisuus esim. metsäsuunnis-
tukseen tai sprinttisuunnistukseen paljon viime vuotta aiemmin. Nuorisuuntakortti 
tulisi saada voimaan jo ennen harjoituskauden alkua, jolloin lapsen ja nuoren 
vakuutus on voimassa! Ole yhteydessä Hippo-suunnistuskoulun vetäjään!

SALON KORJAAMO OY
Hinauspalvelu 24 h

Puh. 03 777 1244
tai 0400 483 045

KAUPUNKISUUNNISTUS ke 27.8. klo 18
Neljäs kaupunkisuunnistus pidetään Käkelän ympäris-
tössä elokuun viimeisenä keskiviikkona. Samassa yh-
teydessä suunnistavat Hippokoululaiset oman cup-
kisansa. Tapahtuman keskuksena toimii Jokivarren
koulu. Kaikille osallistujille arvontapalkintoja ja tarjoilua!
Tervetuloa joukolla mukaan, helpoille reiteille, tutustu-
maan omaan kaupunkiin ja suunnistukseen harrastuksena!


