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Seura Orimattilan Iltarastien takana
Rastivarsat - eilen, tässä, nyt

“ORIMATTILAN ILTARASTIT 2008” -lehden painos 6.000 kpl. Jakelu

Orimattilan talouksiin. Lehden sisällöstä ja Orimattilan Iltarastit -tapahtuman

järjestämisestä vastaa suunnistusseura Rastivarsat. Tarkemmin seuran

toiminnasta www-sivuilla: www.rastivarsat.fi.

“ORIMATTILAN ILTARASTIT 2008”-lehden taitto: Esa Orava. Yhteistyökumppanimme tämän

julkaisun painotyössä on Aldus.

Televisiossa julkkikset muistelevat noloja nuoruuden
tapahtumia, joita eivät oikeastaan haluaisi enää
muistaa. Rastivarsojen historiaa voi sen sijaan
tarkastella levollisin mielin. Vuoden 1978 joulukuussa
perustettu suunnistuksen erikoisseura on toiminut
määrätietoisesti, pitkäjännitteisesti ja hyvähenkisesti
suunnistusharrastuksen edistämiseksi Orimattilassa
ja sen lähiympäristössä pian 30 vuoden ajan.

Juhlavuonna elämme tiukasti tätä päivää, tässä ja nyt
– mutta samalla menneitä vuosia arvostaen ja
tulevaisuutta rakentaen. Olemme kirjanneet ne
toimintaperiaatteet, joita haluamme noudattaa niin
nuoriso-, valmennus-, kilpailu- kuin
harrastustoiminnassakin Rastivarsojen
seuratoimintalinjaksi, joka hyväksyttiin seuran
kevätkokouksessa. Toimintalinjaan voi tutustua
tarkemmin seuramme nettisivuilla.

Juhlavuonna haluamme tarjota mielenkiintoista
toimintaa ja hyviä harjoituksia lasten
Hippo -suunnistuskoulussa ja nuorten
valmennusryhmissä. Nuoriso- ja
valmennusvaliokunnat on yhdistetty vahvistamaan
nuorten parissa tehtävää työtä ja tukemaan nuorten
kehittymistä kohti aikuisuutta. Haluamme myös
saavuttaa tänä vuonna Nuori Suomi -sinettiseuran
kriteerit.

Harrastajille haluamme tarjota laadukkaita
Iltarastitapahtumia kerran viikossa huhtikuusta
lokakuun alkuun. Iltarastimateriaalia on uusittu,
järjestämisohjeita tarkennettu ja toimitsijoita
koulutettu vastaamaan yhä kasvavan
osanottajamäärän tarpeisiin. Juhlavuoden kunniaksi
tarjoamme 19.5. kaikille ilmaiset iltarastit
Jymylinnanmäellä. Tervetuloa tutustumaan lajiin
jalan tai pyörällä, opastusta saa paikan päällä
tarpeen mukaan. Ämmänäyräällä on myös
käytettävissä uusi kiintorastisto, jonka kartan löydät
tästä julkaisusta.

30-vuotisjuhlakilpailu järjestetään sunnuntaina 25.5.
Tuuliharjassa. Kisan yhteydessä pidetään nuorten
MM-katsastus, joten paikalla ovat kaikki Suomen
nuoret suunnistajalupaukset. Yleisöllä on kisaan
vapaa pääsy, joten tervetuloa seuraamaan kisoja,
jonne odotamme jopa 1000 suunnistajaa.

Kiitämme lämpimästi kaikkia toimintaamme vuosien
varrella osallistuneita, sitä tukeneita ja toteuttaneita.

Tervetuloa rasteille!

Jouni Tourunen
Puheenjohtaja
Rastivarsat
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KALENTERI 2008
pvä tapahtumapaikka opastus etäisyys

tieltä keskustasta
1 28.4. Myllylän koulu, koulun piha 1631 1 km

2 5.5. Tietävälä 167 4 km

3 12.5. Mäntymäki 167 2 km

4 19.5. Jymylinnanmäki Koulutie 1 km

5 26.5. Tuuliharja 1631 16 km

6 2.6. Pennala 167 10 km

7 9.6. Tuhkurinjärvi 164 12 km

8 16.6. Nikkijärvi 1631 12 km

9 23.6. Kalliojärvi, uimaranta 1631 4 km

10 30.6. Artjärvi, Vuorenmäki 172 22 km

11 7.7. Järvikylä, Hollilanmäki 1631 5 km

12 14.7. Kankaanmäki, Virke 164 3 km

13 21.7. Mallusjoki 1635 11 km

14 28.7. Tietävälän koulu 167 4 km

15 4.8. Jursala, Heinämaan halli 1691 10 km

16 11.8. Tönnönkoski, P-paikka 164 3 km

17 18.8. Hiihtokeskus 167 4 km

18 25.8. Salusjärvi, leirikeskus 164 12 km

19 1.9. Kiiliö 1631 15 km

20 8.9. Jursala, Ilmakan laavu 1691 10 km

21 15.9. Nikkijärvi, Luhtikylä 1631 12 km

22 22.9. Järvikylä, Hollilanmäki 1631 5 km

23 29.9. Ämmänäyräs, pistoolirata 167 3 km

24 6.10. Käkelä 1711 3 km

Orimattilan
Iltarastien

tapahtumapaikat
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OSALLISTUMINEN
- Osallistuminen Orimattilan Iltarasteille on

vapaata eikä edellytä mihinkään
suunnistusseuraan kuulumista.

- Lähtömahdollisuus klo 17.00-18.30.
Kahdessa viimeisessä tapahtumassa 16:30-
18:00.

- Kaikissa tapahtumissa on käytössä
elektroninen Emit-leimausjärjestelmä, jonka
perusteella saa halutessaan tarkat väliajat
jokaisesta rastileimauksesta. Emit-kortteja
on lainattavissa ilmaiseksi
tapahtumapaikalla.

- Tapahtumakohtaiset tarkennukset 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 käy myös Liikuntaseteli.

Ohjeet Iltarasteille
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Puh 03-7771539 Puh 03-7774719

OSTOSKESKUS ORIMATTI
PALVELEMME MA-TO 9-17

PE 9-18
LA 9-13

Kesälauantait suljettu 7.6. alkaen

KAIKILLE ILMAISET ILTARASTIT
JYMYLINNANMÄELLÄ 19.5.
KAIKILLE ILMAISET ILTARASTIT
JYMYLINNANMÄELLÄ 19.5.

Suunnistustapahtumien
jälkianalyyseissä viime
vuosina de-factoksi on
muodostunut ”Reittihärveli”
nimeä kantava internet-
sovellus. Reittihärvelissä
kaikilla radan kiertäneillä on
mahdollisuus piirtää
karttapohjan päälle käytetty
etenemisreitti. Reittien
katselutoiminnallisuus
mahdollistaa oman reitin
vertailun muihin saman
radan kiertäneisiin.
Rastivälikohtaiset
lopputulokset näyttävät
lisäksi oman sijainnin
animaationa suhteessa
muiden etenemiseen
kullakin ajanhetkellä.

Reittihärvelin taustalla on Rastivarsoja
edustava Jarkko Ryyppö. Suomen
Suunnistusliitto valitsi Ryypön vuoden 2007
suunnistushenkilöksi lajin hyväksi
tekemästään kehitystyöstä. Reittihärveliä

Jälkipelit Reittihärvelillä

käytetään nykyisin ympäri maailmaa yli 30
maassa.

Reittihärveli on käytössä kaikissa Orimattilan
Iltarastien 24 tapahtumassa. Härveliin voit
tutustua osoitteessa
www.orimattilaniltarastit.fi.
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Suunnistuskarttoja
Orimattilasta

Rastivarsat on valmistanut
Orimattilan maastoista useita
suunnistuskarttoja. Kartat
ovat myynnissä Urheilu ja
Koneen urheiluosastolla
(alakerta) osoitteessa
Erkontie 4.

Suunnistus-
varusteiden
kirpputori 12.5.

Mäntymäen Iltarastien
yhteydessä järjestetään
suunnistusvarusteiden
kirpputori. Tavoite on saada
harrastajilta löytyvät
ylimääräiset varusteet
käyttöön niitä tarvitseville
mahdollisesti pientä korvausta
vastaan. Näin aloittelevakin
suunnistaja löytää helposti
tarvittavat varusteet.

Jos sinulla on esimerkiksi
pieneksi jääneitä
suunnistuskenkiä, tekstiilejä
tai kompasseja, tule
jättämään ne kiertoon
tapahtumapaikalle heti klo 17
jälkeen

Laillistettu hieroja
urheiluhieroja

Torsti Jämsäläinen
Lehmuskaari 21

16300 ORIMATTILA
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Orimattilan Iltarastit on aloittanut yhteistyön
Kehräämöllä toimivan kuntosalin, Gym23:n
kanssa. Orimattilan Iltarastien kausikorttiin sisältyy
vuonna 2008 ilmainen tutustuminen Gym23:n
kuntosaliin.

- Suunnistajat hyötyvät ehdottomasti hyvästä
lihaskunnosta riippumatta siitä millä tasolla lajia
harrastaa. Riski urheiluvammoihin pienenee ja
askel muuttuu kevyemmäksi, toteaa Iltarastien
järjestäjiin kuuluva Esa Orava.

Gym23:n sopimus-asiakkaat pääsevät puolestaan
tutustumaan Orimattilan Iltarasteille ilmaisten

Iltarastit ja Gym23 yhteistyöhön
tutustumiskäyntien muodossa. Yhteistyön
tavoitteena on tarjota omasta kunnostaan
huolehtiville mahdollisuus lajivalikoiman
laajentamiseen ja tutustuttaa .

- Kestävyysharjoittelu tukee mitä parhaiten
kuntosalilla tehtävää voimaharjoittelua. Hyvä
aerobinen kestävyys on edellytys tehokkaalle
salitreenille, toteaa Gym23:n Olli Grönqvist.

- Yhteistyö tulee sopivaan saumaan, olemme
laajentaneet toimintaamme vastikään ja näen
tästä olevan iloa niin kuntosalikävijöille kuin
suunnistajille, jatkaa Grönqvist.
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Keitä? Jaana Siren-Anttonen ja Marko
Anttonen sekä lapset Mikko ja Mia
Anttonen

Mistä? Orimattilan Koivulasta
Miksi? Suunnistuskärpänen on puraissut
Minne? Orimattilan ja Lahden alueen

Iltarasteille

Anttosen perheen suunnistusharrastus alkoi
keväällä 2006. Erityisesti innostuivat Jaana-äiti
ja Mikko-poika.
- Iltarastien ennakkolehti innoitti tai jopa toivotti
tervetulleeksi rasteille. Ensimmäiset rastit olivat
tässä Myllylän-Koivulan alueella. Tästä oli helppo
aloittaa. Lapset pääsivät ilmaiseksi, aikuisilta
vain muutama euro ja hieno kartta kaupan
päälle. Helposta C-radasta se lähtee, Jaana
Siren-Anttonen kertoo

Aina voi oppia uutta
Perheellä ei ollut aikaisempaa kokemusta
suunnistuksesta kuin kouluajoilta. Kompassin
käyttöä on opittu vähitellen Iltarasteilla. Aivan
taajama alueella on pärjätty ilmankin.
- Parhaat tapahtumat ovat taajamassa ja sen
läheisyydessä, vaikka niissä taas saa juosta
itsensä henkihieveriin. Metsämaastot ovat vähän
"rauhallisempia". Vaikeuksia tulee siellä missä
kompassia tarvitaan oikeasti, esim. Hollilanmäen
tai Mustajärven maastoissa. Eli oppimista vielä
on! Jaana Siren-Anttonen selvittää.

Kerran lenkki jäi kiertämättäkin. Sammaliston
avokallioilla vierähti tunti kakkosrastia etsiessä.
Kun mitään selvää kiintopistettä ei löytynyt, oli
palattava takaisin.  Pettymyksestä onneksi
selvittiin, vaikka luovuttaminen harmitti.

Anttoset pääsivät harrastamaan lajia myös
talvella Lahden alueen korttelikupissa. Lumi ja
pakkanen eivät perheen mielestä aiheuttaneet

vaikeuksia. Anttosen perhe on odottanut uutta
iltarastikautta innolla.
- Minä ainakin aion juosta myös Lahden alueen
muita iltarasteja. Mikä sen parempaa kuntoilua.
Kyllä kesällä jaksaa, Jaana Anttonen-Siren
vakuuttaa.

Edullinen ja hauska harrastus
Perhe on panostanut jonkin verran varusteisiin.
Omat emit-kortit ja nastarit on hankittu
helpottamaan harrastusta.  Anttoset pitävät
harrastusta kuitenkin halpana. Suunnistaminen
antaa lenkkeilyyn tarkoituksen, rasvaa palaa ja
kunto nousee. Oikeat reitinvalinnat tuottavat
hauskaa pään vaivaa ja aikaa vastaan
juokseminen tuo mukavan tarkoituksen
harrastukseen.
Jaana Siren-Anttonen rohkaiseekin uusia
kokeilijoita rasteille:
- Keväällä kausi alkaa helpoilla kohteilla. Siitä on
helppo aloittaa ja loppua kohti maastot
vaikeutuvat ja tuovat juuri sopivaa haastetta.
Suosittelen kaikille lämpimästi!

Iltarastiperhe Anttonen

Jaana Siren-Anttonen.
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Mika Tervala

Rastivarsat järjestää Iltarastikaudella 2008 kaksi
mahdollisuutta kokeilla pyöräsuunnistusta.
Ensimmäinen mahdollisuus on 19.5
Urheilukeskuksen maastossa, toinen 18.8
Ämmänäyrään hiihtokeskuksessa. Molemmissa
tapahtumissa saa paikan päällä asiantuntevaa
apua ja ohjausta lajikokeiluun. Pyörärasteilla on
tarjolla kaksi rataa. Lyhyt rata sopii aloittelijoille
ja junioreille, pitkä rata tarjoaa jo haastetta
kokeneemmallekin lajin harrastajalle.

Mitä tarvitsen mukaan?
Ainoat pakolliset varusteet ovat polkupyörä ja
kypärä. Karttaa voit kantaa vaikka kädessä,
mutta paikanpäältä voit myös lainata
karttatelineen, joka sopii pikakiinnityksellä lähes
pyörään kuin pyörään. Radat on laadittu niin,
että lyhyt rata kulkee helposti ajettavassa
maastossa, jonka selvittää läpi vaikka vanhalla
”mummonpyörällä”. Etenkin pidemmällä radalla
paras vaihtoehto on toki maastopyörä. Kompassi
ei ole välttämättömyys, vaikka etenkin oudossa
mastossa sille löytyy todennäköisesti käyttöä.

Lajin erikoispiirteitä

Pyöräsuunnistuksessa ei käytetä rastimääritteitä
normaalin jalkasuunnistuksen lailla vaan rastit
ovat lähes poikkeuksetta poluilla ja niiden
risteyksissä. Leimaus rasteilla tapahtuu Emit-
kortilla Iltarasteilla totuttuun tapaan.
Rastikoodista varmistetaan, että rasti on oikea.
Vaikka rastit ovatkin poluilla, myös maastossa voi
omien taitojen niin salliessa ajaa. Pienet pyörän
taluttamiset ja kantamiset voivat joskus olla
vaikeassa maastossa se nopein tapa edetä.

Iltarasteilla on käytössä normaali
suunnistuskartta ja suunnistaminen voi paikoin
tuntua todella helpolta. Tämä on kuitenkin
osittain harhaa sillä heti kun lisäät vauhtia,
huomaat lajin vaativuuden. Kartan lukeminen
kovassa vauhdissa on jo paljon vaikeampaa.
Sujuva eteneminen ilman turhia jarrutuksia ja
pysähtelyjä tuo parhaan lopputuloksen.

Ei muuta kuin pyörää sarvista ja kokeilemaan!

Iltarastit voi pyöräillä!

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.
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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
suunnistaja saa liikkua luonnossa

Kiintorastit Hiihtokeskuksessa

Rastinmääritteet: 31 kivi, 32 kumpare, 33 kivi, 34 kivi, 35 kivi, 36 kivi, 37 kivi, 38 miilukumpare, 39
kivi, 40 kivi, 41 kivi, 42 kuoppa, 43 kivi, 44 kivi

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

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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Teollisuustie 18, 16300 Orimattila
Puh (02) 0741 6310, 0400-616598 Fax (02) 0741 6319

E-mail: jerodos@jerodos.fi

JERODOS OY

- RAKENNUSURAKOINTI
- KORJAUSURAKOINTI
- BETONIN ERIKOISRAKENTAMINEN

Yrityksellä on RALA:n pätevyystodistus
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 Olli-Petteri Hirvonen: 16 v., Orimattilan yhteiskoulu
Aloitin suunnistuksen Hippo -koulussa vuonna 1998. Viime vuonna
osallistuin kaikkiin SM-kilpailuihin (sprintti, erikoispitkä, pitkä matka,
keskimatka ja viesti). Ulkomailla olen leireillyt ja kilpaillut Norjassa,
Latviassa, Virossa ja Ruotsissa. Mieluisin on ehkä Pohjois-Norja.
FIN-5 -rastiviikko vuonna 2006 oli mukava kokemus. Viesteistä olen
tykännyt aina. Erityisesti aloittaminen on kivaa, kun pääsee
kisaamaan yhteislähdössä.
Seuramme nuorten ryhmä on hyvä juttu. Toivon kehittyväni joka
vuosi paremmaksi omassa ikäluokassani. Henkilökohtainen
ohjaajani Tuukka Tuomala on kannustava ja huumorintajuinen.

 Jenna Kuoppamäki: 15 v., Jokivarren koulu
Aloitin suunnistuksen, koska pidin sitä hyödyllisenä taitona ja hyvänä
tapana tutustua uusiin ihmisiin. Laji tuntui alusta pitäen omalta. Olen
saanut matkustaa kilpailuissa ja leireillä Suomessa useilla
paikkakunnilla. Miellyttävimmät kokemukseni ovat Ahvenanmaan leiri
pääsiäisenä, kilpailumatkat ja viestijoukkueen yhdessäolo. Nuorten
Jukola viime vuonna oli suuri tapahtuma ja hauska kokemus.
Suunnistus on tuonut minulle uusia ystäviä ja itsevarmuutta. Uskallan
mennä yksin metsään.
Tavoitteenani on kehittyä suunnistajana sekä päästä leireille ja
kilpailumatkoille. Parantunut kunto on lisännyt jaksamista koulussa.
Suunnistusta kannattaa kokeilla, tarjolla on liikuntaa, ja hyvää seuraa.

 Siiri Lepola: 15 v., Hollolan yläaste
Aloitin suunnistuksen 5-vuotiaana, kun isä vei rastireitille. Olen
suunnistanut Norjassa, Ruotsissa, Latviassa ja Virossa useita
kertoja. Mieluisinta on taidon kehittyminen, kunnon kohentuminen
sekä hyvät kaverit. Voitto yösuunnistuksen aluemestaruuskisoissa
oli mieluisa.
Tavoitteeni on yksinkertainen: en halua olla viimeinen
Suomenmestaruuskisoissa, joihin pääsen osallistumaan tänä
vuonna ensimmäistä kertaa.

 Hanna Ojala: 14 v., Orimattilan yhteiskoulu
Aloitin suunnistuksen viime syksynä koululaissuunnistuksessa,
hiihtoa olen harrastanut jo pitempään. Mieluisimpia kokemuksia
ovat rastien löytyminen - se tunne että minä osaan tämän.
Pääsiäisenä Ahvenanmaan leirillä sain taidon, kokemuksen ja
itsevarmuuden kohentumisen lisäksi kavereita. Hiihdossa
tavoitteeni on olla niin hyvä, että pääsisin ensi vuonna
Hopeasompa-kilpailuihin. Suunnistuksessa tavoite on löytää rastit
sujuvasti omalla osuudellani tämän vuoden Tiomila-viestissä
Ruotsissa.
Liikunta on ainakin minun kohdallani vaikuttanut positiivisesti
koulumenestykseen. Jos käy edellisenä iltana lenkillä, seuraavana
päivänä jaksaa virkeänä raskaankin koulupäivän.

Rastivarsojen nuoria suunnistajia
LÄHIKUVASSA
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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 - 14 -
vuotiaat tytöt ja pojat.Yli 14-vuotiaat ovat tervetulleita
maksamalla itse seuran jäsenmaksun ja hankkimalla
liitosta vakuutuksellisen lisenssin.

HIPPO-suunnistuskoulun maksu on 25 EUR/lapsi, 35
EUR/2 lasta ja 40 EUR/perheen kaikki alle 14 vuotiaat
lapset.

Maksu sisältää:
- kevät- ja syyskauden ohjatut harjoitukset ja kartat
- suunnistuspaidan kesän ajaksi
- kompassin harjoituksissa
- Rastivarsojen jäsenyyden ja Rastiväli-seuralehden
- Nuori-Suunta kortin (vakuutuksellinen lisenssi)

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

Mahdollisista aikataulumuutoksista tiedotetaan erikseen.

KEVÄTKAUSI
23.4. Tönnön koulu, ensimmäinen harjoitus

ja INFO vanhemmille
29.4. Urheilukeskus HUOM. TIISTAI!
7.5. Hiihtokeskus
14.5. Kankaanmäki
21.5. Mäntymäki
28.5. Tuuliharja
4.6. Kalliojärvi
11.6. Salusjärvi (Hippo-Cup 1.)
16.6. Mäntsälä (Hippo-Cup 2.)

SYYSKAUSI
6.8. Kankaanmäki
13.8. Paloasema
20.8. Hiihtokeskus
27.8. Kankaanmäki (Hippo-Cup 3.)
3.9. Tietävälä
5.-7.9.Hippo-viikonloppuleiri, Salusjärvi
10.9. Kalliojärvi, ohjattu retki

pimeäsuunnistuksena HUOM klo 20
13.9. Mäntsälä (Hippo-Cup 4.) HUOM.

LAUANTAI
(24.9. Koululaissuunnistukset)
15.11. Urheilutalon takkahuone, palkitsemiset

ja talvikauden avaus

Ilmoittautuminen ke 23.4. Tönnön koululla klo 18:30

HIPPO-Suunnistuskoulu
Keskiviikkoisin klo 18:30-20

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

- Koirahoitola

- Puutarhan hoitoa

- Ikkunoiden ja
mattojen pesut

- Pyykkihuolto

- Ruuanlaitto

- Kotisiivous

- Hierontaa

Enemmän aikaa harrastuksille.


