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ORIMATTILAN ILTARASTIT
Suunnistuksesta uusi harrastus!

“ORIMATTILAN ILTARASTIT 2007” -lehden painos 5.500 kpl. Jakelu Orimattilan keskustaajaman

talouksiin. Lehden sisällöstä ja Orimattilan Iltarastit -tapahtuman järjestämisestä vastaa suunnistusseura

Rastivarsat. Tarkemmin seuran toiminnasta www-sivuilla: www.rastivarsat.fi.

“ORIMATTILAN ILTARASTIT 2007”-lehden taitto: Esa Orava. Painopaikka LahtiPrint.

Kuntosuunnistuskausi 2007 on ovella! Orimattilan
Iltarastien osalta se käynnistyy ensi maanantaina
Myllylän koululta ja jatkuu kerran viikossa lähes
puolen vuoden ajan, aina lokakuulle asti.
Kaikkiaan 24 tapahtuman ketju kiertää kattavasti
eri puolilla Orimattilaa.

Suunnistusta on luonnehdittu malliesimerkkinä
tämän päivän terveysliikuttajana. Laji sopii kaikille
kuntoon ja taitoon katsomatta. Sitä voi harrastaa
vaikka koko perhe. Kilpailuhenkiset pääsevät
vertailemaan rastiväliaikoja, rauhallisesti etenevät
voivat nauttia luonnossa liikkumisesta. Aivojumppa
pitää mielenkiinnon korkealla vielä vuosien
harrastamisen jälkeenkin, suunnistustaidon
kehittämiselle ei ylärajaa ole. Kestävyysliikunnassa
lisäksi yleiskunto kohenee ja rasva palaa. Aika
paljon luvattu yhdestä lajista!

Osallistumiskynnystä on laskettu entisestäänkin.
Kauden ensimmäiset rastit haetaan helpoista ja
monille tutuistakin maastoista; Koivulan-Lintulan
alueelta, Jymylinnanmäeltä, Käkelästä sekä
Ämmänäyrään kangasmaastoista. Vaativampiin
metsämaastoihin siirryttäessä tarjolla on aina kaksi

helppoa rataa. Ilman aikaa suunnistaminenkin on
myös mahdollista.

Erityisesti naisille tarkoitetun starttikurssin kautta
moni löysi viime vuonna reitin uuden harrastuksen
pariin – tätä mahdollisuutta kannattaa ehdottomasti
hyödyntää myös tänä keväänä!

Syksyllä 2006 järjestetyn tyytyväisyyskyselyn
perusteella Orimattilan Iltarastit on yksi Lahden
alueen laadukkaimmista kuntosuunnistustapah-
tumista. Tavoitteenamme on jatkossakin tarjota
onnistumisen elämyksiä kaikentasoisille liikkujille
hienon metsälajin parissa.

Jos ajatus suunnistuksen kokeilusta on ollut
mielessä mutta rasteille lähteminen on jäänyt, on
siihen nyt paremmat mahdollisuudet kuin koskaan
aiemmin. Uuden harrastuksen aloittaminen on tehty
Orimattilan Iltarasteilla mahdollisimman helpoksi.

Rasteilla nähdään!
Esa Orava
Varapuheenjohtaja
Rastivarsat



ORIMATTILAN ILTARASTIT 2007 - 3

KALENTERI 2007
pvä tapahtumapaikka opastus etäisyys

tieltä keskustasta
1 23.4. Myllylän koulu, koulun piha 1631 1 km

2 1.5. Jymylinnanmäki Koulutie 1 km

3 7.5. Käkelä 1711 3 km

4 14.5. Hiihtokeskus, hiihtomaa 167 3 km

5 21.5. Mäntymäki, tanssilava 167 2 km

6 28.5. Salusjärvi, leirikeskus 164 12 km

7 4.6. Kalliojärvi, uimaranta 1631 4 km

8 11.6. Tuhkurinjärvi 164 12 km

9 18.6. Hiihtokeskus, pistoolirata 167 3 km

10 25.6. Järvikylä, Hollilanmäki 1631 5 km

11 2.7. Jursala, Heinämaan halli 1691 10 km

12 9.7. Kankaanmäki, Virke 164 3 km

13 16.7. Mallusjoki 1635 11 km

14 23.7. Nikkijärvi, Luhtikylä 1631 12 km

15 30.7. Sammalisto 167 12 km

16 6.8. Pennala 167 10 km

17 13.8. Tönnönkoski, P-paikka 164 3 km

18 20.8. Kiiliö 1631 4 km

19 27.8. Keskusta, Arolantie 167 1 km

20 3.9. Kalliojärvi, uimaranta 1631 4 km

21 10.9. Järvikylä, Hollilanmäki 1631 5 km

22 17.9. Nikkijärvi 1631 12 km

23 24.9. Jursala, Ilmakan laavu 1691 10 km

24 1.10. Salusjärvi, leirikeskus 164 12 km

Huom. Tiistai

Orimattilan
Iltarastien

tapahtumapaikat



4 - ORIMATTILAN ILTARASTIT 2007

Naisten suunnistuskurssi
Pelkäätkö eksymistä metsässä, koska et tiedä kartan ja kompassin käytöstä mitään?  Kiinnostaako metsässä
vaeltaminen tai ulkoilu luonnossa, 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 ja etenemiseen rastiväleillä  sekä annetaan ohjeet Orimattilan
Iltarasteilla toimimiseksi.

Kurssi maksaa 20 euroa. Hinta sisältää teoriaosuuden, henkilökohtaisen opastuksen maastossa
pienryhmissä ja viiden kerran lippuvihkon Orimattilan Iltarasteille.  Jollet pääse kaikkiin kurssitapahtumiin, voit
käyttää säästyneitä lippuja myöhemmillä Iltarasteilla. Mikäli et pääse ensimmäiseen tapahtumaan, voit aloittaa
myös myöhemmin.

Kurssi tavoitteena on antaa valmiudet, joilla pystyt kiertämään suunnistusradan kartan ja kompassin avulla
yksin, parisuunnistuksena tai vaikkapa pienryhmässä.  Juuri siten kuin tuntuu kiinnostavalta ja turvalliselta.

Tiedustelut ja ennakkoilmoittautumiset (ei välttämättömiä): Anneli Laine 040 746 1004 tai Heikki Lario
050 505 1134 tai sähköpostilla: info@orimattilaniltarastit.fi

pvm paikka klo aihe

23.4 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 Orimattilan Iltarastien ratojen kiertäminen ohjaajien opastuksella
tai omalla vauhdilla. Kokoontuminen Iltarastien lähtöpaikalla.

7.5 Käkelä 18:00 Orimattilan Iltarastien ratojen kiertäminen ohjaajien opastuksella
tai omalla vauhdilla. Kokoontuminen Iltarastien lähtöpaikalla.

14.5 Hiihtokeskus 18:00 Suunnistuksen teorian kertausta ja mahdollisuus myös kurssin
aloittamiseen uusille tulokkaille. Ratojen kiertäminen.
Kokoontuminen iltarastien lähtöpaikalla.

21.5 Mäntymäki 18:00 Orimattilan Iltarastien ratojen kiertäminen ohjaajien opastuksella
tai omalla vauhdilla. Kokoontuminen Iltarastien lähtöpaikalla.

Uuden harrastuksen aloittaminen on mielenkiintoista!

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.

Suunnistustarvikkeita myyvä Suunnistajan Kauppa on paikalla Vapunpäivän Iltarasteilla
Jymylinnanmäellä. Valikoimasta löytyy kattavasti kaikki suunnistuksessa tarvittava.
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Päivähoitaja Satu Tuukkanen ja erityisluokanopettaja

Riikka Vuoristo osallistuivat naisten suunnistuskurssille

viime keväänä. Molemmat olivat kiinnostuneita lajista ja

suunnistaneetkin vähän joko koulu- tai opiskeluaikoina.

Harrastuksen aloittaminen yksin uudella paikkakunnalla

oli kuitenkin tuntunut vaikealta.

Satu: Suunnistus on kiinnostanut aina lajina, mutta

ongelmana on ollut taidon puute. Kun ei ole ollut
rohkeutta ottaa seuroihin yhteyttä, lajin harrastus on

jäänyt. Kuin tilauksesta postilaatikkoon tuli ilmoitus

naisten suunnistuskurssista, johon ei ollut

pääsyvaatimuksia ja jonka hintakin oli lähes ilmainen.

Riikka: Opiskeluaikoina Jyväskylässä kokeilin

suunnistusta. Se oli mukava tapa liikkua metsässä ja

ulkoilmassa. Rasteja kiertäessä pää myös tehokkaasti

tyhjeni muista arjen asioista. Uudella paikkakunnalla

rasteille ei kuitenkaan löytynyt kaveria seuraksi, enkä

vielä uskaltautunut metsään aivan

yksin. Suunnistuskurssi tuntui heti hyvältä reitiltä kokeilla

uutta harrastusta

Riikka: Sain kurssilta, mitä tulin hakemaan eli

varmuutta suunnistuksen perustaitoihin. Ja sitä

kaipaamaani seuraa ja kyytiä kauempanakin oleville

iltarasteille. Oli hyvä, että heti alkuun

jakauduttiin kokemusten mukaan eri ryhmiin.

Satu: Olin positiivisesti yllättynyt kurssin annista. Ilmapiiri

oli kannustava ja rohkaiseva. Oli mukava kuulla että

moni ohjaajakin oli “hurahtanut” lajiin aikuisena.

Ohjaajamme oli huumorintajuinen, osasi opastaa ja

kannustaa. Sovimme aina ennakolta moneltako

tapaamme seuraavalla kerralla, mikä loi paineen tulla

paikalle eikä kurssi jäänyt kesken.

Satu: Ikävin mutta samalla opettavin kokemus oli kun

reitti jäi kesken harhauduttuamme kartalta. Oli

YHDESSÄ
RASTIPOLUILLE

unohtunut ohje mennä takaisin edelliselle rastille ja

tarkistaa suunta.

Riikka: Kartta kiepsahti päässä ylösalaisin…

Juoksimme vauhdilla etelän sijasta pohjoiseen ja 

ulos kartalta. Ei auttanut kuin luovuttaa ja palata neuvoa

kysellen teitä pitkin autolle.

Satu: Hienoin kokemus oli ehkä Heinämaalla

viimeisillä rasteilla. Oli tunne onnistumisesta ja kauden

suorittamisesta.

Riikka: Hienoja kokemuksia tuli useimmilla kerroilla,

kun sai kauniina kesänä liikkua raikkaassa ulkoilmassa.

Tuli tunne itsensä ylittämisestä, kun uskaltautui ensi

kerran rasteille yksin - ja selvisi poiskin tuloslistan

paremmalla puoliskolla.

Molemmat haastateltavat aikovat osallistua myös tänä

kesänä Orimattilan iltarasteille - ja ehkä myös

muuallakin Suomessa kesämatkoilla liikkuessaan.

Lopuksi vielä kysymys: Miten rohkaisisitte lopuksi

suunnistukseen tutustumista harkitsevia?

Riikka: Kannattaa lähteä kurssille katsomaan. Kokeilu

ei sido mihinkään. Ensi kerroilla näkee, onko

suunnistus oma juttu. Koska useimmat muut

harrastukset taukoavat kesäksi, suunnistus on

mukava lisä lomakauden viikko-ohjelmaan.

Satu: Rohkeasti mukaan mukavaan menoon. Kurssilla

saa hyödyllistä tietoa suunnistamisesta, kartan

ymmärtämisestä ja välimatkojen arvioimisesta. Lisäksi

se on hyvä kuntoilumuoto ja mahdollisuus tutustua

uusiin ihmisiin. Halpa harrastus, edes kompassia ei

tarvitse ostaa omaksi. Suunnistaa voi kilpailematta eikä

aikaakaan tarvitse julkaista.

Kiitos haastattelusta, nähdään iltarasteilla!

YHDESSÄ
RASTIPOLUILLE
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STORAENSO

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)

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

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 käy myös Liikuntaseteli.

www.orimattilaniltarastit.fi

OHJEITA
ILTARASTEILLE
OSALLISTUJALLE

Kartan mittakaava
Suunnistuskartta on kaksiuloitteinen

pienennetty kuva maastosta ylhäältäpäin
kuvattuna.

Kartan mittakaava kertoo paljonko maastosta
tehtyä kuvaa (karttaa) on pienennetty. Orimattilan
Iltarasteilla käytössä oleva mittakaava 1:10.000
tarkoittaa että sentti kartalla vastaa 100 metriä ( tai
10.000 senttiä) maastossa.

Joissain suunnistuskilpailuissa käytössä on
perinteisempi mittakaava 1:15.000 sekä
sprinttisuunnistuksessa harvinaisempi 1:5000.

Rastivarsojen jäseneksi
Rastivarsojen jäsenenä saat mukavia etuja,

mm. alennuksen Iltarastien kausikortista.
Jäseneksi liittymisen ohjeet: www.rastivarsat.fi.
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Rastivarsojen HIPPO-suunnistuskoulu on jokavuotinen
tapahtuma, joka on tarkoitettu suunnistuksen perustaitojen
opettelemiseen ja kehittämiseen. Tavoitteenamme on
myös ohjata lapsia ja nuoria liikunnan terveelliseen
maailmaan. Mukaan HIPPO-suunnistuskouluun voivat
tulla kaikki 6 - 16 -vuotiaat tytöt ja pojat.

HIPPO-suunnistuskoulun maksu on 25 EUR/lapsi, 35
EUR/2 lasta ja 40 EUR/perhe. Maksu sisältää:
- kaikki kevät- ja syyskauden ohjatut harjoitukset ja

kartat
- suunnistuspaidan lainaksi kauden ajaksi
- kompassin lainaksi harjoituksissa tarvittaessa
- Rastivarsojen jäsenyyden ja Rastiväli-seuralehden 2

numeroa
- Nuori-Suunta kortin (vakuutuksellinen lisenssi,

vakuutus astuu voimaan noin 3 viikkoa koulun
aloituksen jälkeen kotiin tulevan ilmoituksen mukaisesti)

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.

Seuraa mahdolliset muutokset ja tarkennukset www-
sivuillamme sekä Orimattilan Sanomien Seuratoiminta-
palstalla.

HIPPO-KEVÄT
25.4. Tönnön koulu, aloitus ja INFO

vanhemmille
2.5. Urheilukeskus
9.5. Hiihtokeskus
16.5. Virke
22.5. Mäntymäki (Huom. tiistai)
29.5. Kalliojärvi, pidempi vaellus (Huom.

tiistai klo 18.00)
4.6. Mäntsälä, HIPPO-CUP I (Huom.

maanantai)
13.6. Salusjärvi, HIPPO-CUP II

HIPPO-SYKSY
8.8. Virke
15.8. Paloasema
22.8. Hiihtokeskus
29.8. Järvikylä, Hollilanmäki, HIPPO-CUP III
5.9. Tietävälän kota
12.9. Kalliojärvi, yöharj. (Huom. klo 20.00)
19.9. Mäntsälä, HIPPO-CUP IV

KALENTERISSA LISÄKSI
19.6. Alue-Oravapolkukilpailu, Asikkala
7.-9.9.HIPPO-viikonloppuleiri, Salusjärvi
26.9. Koulujen Suunnistuskilpailut

Ilmoittautuminen keskiviikkona 25.4. Tönnön koululla klo 18:30

HIPPO-Suunnistuskoulu
Keskiviikkoisin klo 18:30-20

p. 041 434 9276
Harjulantie 113
16390 Pakaa
tuija.mehtonen@kolumbus.fi

- Kotisiivousta

- Ikkunoiden ja
mattojen pesua

- Pyykkihuolto

- Ruuanlaitto

- Hierontaa

- Koirahoitola (alk.
kesäkuu 07)

Enemmän aikaa harrastuksille.


