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TOIMINTASUUNNITELMA 2019

YLEISTÄ

Rastivarsat toteuttaa vuonna 2019 sääntöjensä mukaisesti suunnistus-, hiihtosuunnistus-, 

pyöräsuunnistus-, ampumasuunnistus-, tarkkuussuunnistus- ja kuntourheilutoimintaa. Toiminnan 

painopisteitä ovat Tähti-seuran mukaisen nuorisotoiminnan (Hippo-suunnistuskoulu ja nuorten 

valmennusryhmä) ja laadukkaan kuntorastitoiminnan (Orimattilan Iltarastit) ylläpitäminen. 

SEURAN	TAVOITTEET

Rastivarsat kehittää pitkäjänteisesti korkeatasoista nuoriso-, kilpailu- ja harrastesuunnistusta. 

Rastivarsat tarjoaa kaikille mahdollisuuden osallistua toimintaan kunkin omien tarpeiden, resurssien

ja kiinnostuksen mukaan. Tavoitteena on eritasoisten liikkujien fyysisen kunnon ja psyykkisen 

hyvinvoinnin parantaminen sekä myönteisten kokemusten tarjoaminen.

Rastivarsat tekee suunnistusta tunnetuksi nuorille tekemällä yhteistyötä koulujen kanssa. Kouluilta 

peritään karttamaksu, koska Orimattilan kaupunki ei ole tukenut karttojen valmistamista. 

Valmennustoiminnalla luodaan edellytykset suurviesteissä ja arvokilpailuissa menestymiselle. 

Seura tukee urheilijoidensa henkilökohtaista kehittymistä suunnistajina. 

Rastivarsat järjestää laadukkaita kilpailuja sekä iltarastitapahtumia. Tavoitteena on tarjota sekä 

kilpailijoille että kuntosuunnistajille korkeatasoisia suunnistuselämyksiä ja halukkaille 

suunnistuksen alkeisopetusta.

Rastivarsat järjestää vuoden aikana monipuolista toimintaa ja siihen käytetään paljon voimavaroja. 

Seuran toimintaan kannustetaan aktiivisesti uusia jäseniä ja toimihenkilöitä. Jokaiselle halukkaalle 

löytyy sopiva tehtävä seuran toiminnassa. 

VALMENNUS-	JA	NUORISOTOIMINTA

Rastivarsojen valmennus- ja nuorisotoiminnan tavoitteena on järjestää seuran jäsenille laadukkaita 

suunnistus- ja fysiikkaharjoituksia, leirejä sekä ohjata ja kannustaa jäseniä kilpailutoimintaan sekä 

muuhun seuratyöhön. OKM:lta haetaan tukea nuoriso- ja seuratyöntekijän palkkaamiseen. 

Toiminnassa jatkuu panostus nuorten valmennukseen ja Hippo-suunnistuskouluun. Vuoden 2019 

erityispanostus kohdennetaan Rastivarsojen nuoriso- ja valmennustoiminnan kehittämiseen ja 

toimintaedellytyksiä vahvennetaan uudelleen organisoinnilla. 

Sopimusurheilijoille laaditaan urheilijasopimukset, joiden perusteella tuetaan heidän harjoittelua ja 

kilpailutoimintaa. Kaikille halukkaille urheilijoille pyritään järjestämään henkilökohtainen 

valmentaja urheilijan itse sitä halutessa. On myös mahdollista harjoitella ryhmävalmennuksessa, 

jota kehitetään seuran viikkokalenteriin tukeutuen vuonna 2019. Tasaisesti vuosikalenteriin 

sijoitetuilla tapahtumilla pidetään yllä jatkuvuutta ja mahdollisuutta osallistua monipuolisesti 

toimintaan. Urheilijoita kannustetaan olemaan aktiivisesti mukana seuran toiminnassa ja etsimään 

harjoitteista itselleen sopivia harjoitteita mahdollisimman paljon. Toiminnassa kiinnitetään edelleen 
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huomiota yli 14-vuotiaiden mukana pysymiseen myös silloin, kun nuoren omat tavoitteet eivät ole 

huippusuunnistuksessa. Rastivarsat tukee vähävaraisten lasten ja nuorten toimintaa.

Kilpailullisina ja toiminnan tasoa kuvaavina tavoitteina ovat menestyminen vähintään vuoden 2019 

tasolla SM-kilpailuissa (suunnistus, hiihtosuunnistus ja pyöräsuunnistus) sekä vähintään yhdellä 

joukkueella osallistuminen Nuorten Jukolaan. Jukolassa pyritään parantamaan aikaisempia 

sijoituksia.

Kuukauden treenit tukevat omatoimiharjoittelua ja niiden tarjoamista jatketaan vuonna 2019. 

Harjoitusten teemoituksella tuetaan valmistautumista viesteihin ja SM-kilpailuihin. 

Valmennusryhmän ohjelmaan kuuluu valmistautumisleirejä tärkeimpiin kilpailuihin. Näille leireille 

ovat muutkin tervetulleita.

Harjoittelu

Talvikuukausina järjestettävät viikkoharjoitukset: 

� Maanantaina liikuntakerho vaihtuvin teemoin lapsille 

� Tiistaina lamppulenkki

� Torstaina juoksuharjoitus Pajulahden hallissa

� Perjantaina Spinning Kehräämöllä kerran kuukaudessa

� Lauantaina palloiluvuoro Urheilutalolla

Kauden aikana järjestettävät harjoitusleirit:

� Tammikuu, päiväleiri

� Helmikuu, päiväleiri

� Maalis-huhtikuu, kevätleiri

� Toukokuu, Jukolaleiri

� Kesäkuussa Leimaus-leiri, Imatra

� Syys-lokakuussa Hippo-suunnistuskoulun päätösleiri

� Marraskuu, Kauden päätösleiri

Kauden 2019 keskeisiä kilpailutapahtumia:

� 16.–17.2. SM-hisukeski ja viesti, Lappeenranta

� 23.–24.2. SM-hisusprintti ja -sprinttiviesti, Iisalmi

� 9.3. SM-hisu pitkä, Pello

� 18.-19.5. SM-pysu keskimatka ja viesti, Rasti Jussit

� 15.–16.6. Jukolan viesti, Kangasala

� 29.6. SM-keskimatka, R1+R2, Pudasjärvi

� SM-pysuep

� 24.8. Nuorten Jukola, Turku

� 31.8.-1.9. SM-pysu sprintti ja pitkä,Vihti 

� 7.–8.9. SM-pitkä, R1+ R2, Raasepori

� Kultainen kompassi

� 21.9. SM-viestit R1+ R2, Lieto/Mynämäki

� 22.9 SM-sprintti R1+R2, Forssa

� 27.–28.9. SM-yö, Jämsä
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� 12.10. 25 manna-viesti, SWE

� 20.10. SM-erikoispitkä, Vantaa

� 27.10. Halikko-viesti, Salo

Koulutus ja muu toiminta

Valmentajia koulutetaan lisää aktiivisuunnistajista ja ohjaajakoulutuksen käyneistä vuonna 2019. 

Hippokoulu aktivoi vanhempia ohjaajakoulutukseen ja jo koulutukseen osallistuneita vaativamman 

tason koulutuksiin. Tavoitteena on jälleen saada 3 henkilöä ohjaajakoulutukseen sekä 1 

valmentajakoulutukseen. 

Uusia toimijoita harjoitusten suunnitteluun ja järjestämiseen rekrytoidaan ja heille tarjotaan 

mahdollisuuksia toimia Hippo-suunnistuskoulussa ohjaajina sekä harjoitustapahtumien 

järjestelytehtävissä. Jäsenistöä, erityisesti aikuisia ja isompia nuoria, kannustetaan osallistumaan 

kartoitus- ja ratamestarikursseille. 

Hippo-suunnistuskoulu

Hippo-suunnistuskoulun tavoitteena on tutustuttaa 5–14 -vuotiaat lapset suunnistusharrastukseen ja 

herättää mielenkiinto lajia kohtaan. Tavoitteena on opettaa suunnistuksen perustaidot, jotta 

omatoiminen suunnistus esimerkiksi Orimattilan Iltarasteilla on mahdollista. Tavoitteena on tarjota 

myös elämyksiä, yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä tehdä suunnistusta tunnetuksi elinikäisenä 

harrastuksena. Lajista kiinnostuneille Hippo-suunnistuskoulu toimii ensimmäisenä portaana ennen 

siirtymistä Nuorten Ryhmään. Opetuksellisena tavoitteena on kehittää perustaidot sille tasolle että 

myös tavoitteellisemman kilpailemisen edellytykset tulevina vuosina ovat olemassa.

Hippo-suunnistuskoulussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton Reilua Peliä Rasteilla -periaatteita.

Hippo-suunnistuskoulu järjestetään pääsääntöisesti keskiviikkoisin keväällä ja syksyllä.

Suunnistuskoululaiset jaetaan neljään ryhmään taidon ja iän mukaan ohjaajien muodostaessa 

viidennen ryhmän: 

� Ilvekset: 5-6v-vuotialle vanhemman kanssa

� Ketut: Alkeisryhmä 7–10 -vuotiaille aloittajille

� Lumileopardit: Kertausryhmä 8–14 -vuotiaille

� Sudet: Jatkoryhmä 10–14 -vuotiaille 

� Dinosaurukset: Ohjaajien ryhmä

Hippo-suunnistuskoulu koostuu syksyn ja talven aikana toimivasta viikoittaisesta lasten ja nuorten 

liikuntakerhosta sekä keväällä ja kesällä itse suunnistuskoulusta. Kauden aikana järjestetään useasta

osakilpailusta muodostuva Hippo-Cup yhteistyössä Mäntsälän Urheilijoiden, Hollolan Urheilijoiden

ja Lahden Suunnistajien kanssa. Suunnistuskoululaisia kannustetaan osallistumaan myös muihin 

seuran järjestämiin ja lähialueella pidettäviin kilpailuihin. Kauden päätösleiri pidetään syys-

lokakuussa Päijät-Hämeen alueella viikonloppuleirin muodossa. Tärkeimpinä kilpailutapahtumina 

aloittaville suunnistuskoululaisille ovat AOK-kilpailut sekä henkilökohtainen AM-kilpailu ja AM-

viesti.

Hippo-suunnistuskouluun rekrytoidaan ohjaajia Nuorten Ryhmästä ja muista seuran jäsenistä sekä 

koulutetaan suunnistuskoululaisten vanhempia toimimaan ohjaajatehtävissä.
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KILPAILUTOIMINTA

Järjestettävät kilpailut

� Kaupunkisuunnistus

� Rastivarsojen mestaruuskilpailut pitkällä matkalla, sprintissä ja yösuunnistuksessa 

yhteistulosten perusteella

� Aluemestaruus pitkä ja viesti elokuussa Salusjärvellä

Kilpailuihin osallistuminen

Seuran jäseniä kannustetaan osallistumaan SM-kilpailuihin, kansainvälisiin, kansallisiin ja alueen 

mestaruuskilpailuihin sekä seuraviesteihin kuten Jukolan ja Venlojen viesti, Nuorten Jukola-, 

25manna- ja Halikko-viestit.

Kauden aikana nuoria ohjataan osallistumaan kansallisiin kilpailuihin, Aluemestaruuskilpailuihin ja 

SM-kilpailuihin sekä kilpailuihin ulkomailla. Seura järjestää bussimatkat suurviesteihin

Kilpailuihin ilmoittautumisessa käytetään Suunnistusliiton Irma-järjestelmää.

KUNTOSUUNNISTUS

Orimattilan Iltarasteja pidetään totuttuun tapaan maanantaisin huhtikuusta lokakuun alkuun, lisäksi 

Tapaninsuunnistus. Vuonna 2019 Rastivarsat jatkaa Suunnistusliiton järjestämän Rastilippu-

palvelun käyttöä ja edelleen kehitystä. 

Iltarastien tavoitteena on pitää C- ja D-rata riittävän helppoina ja laaditaan radat helpompiin 

maastonosiin, jos mahdollista. Ennen kauden aloittamista halukkaat ratamestarit ja apulaiset 

pääsevät koulutukseen teemalla Miten pidän hienon iltarastitapahtuman. Rastilippu-järjestelmän 

myötä myös koulutusta ja tukea sen käyttöön on luvassa. 

Tavoitteena on pitää Orimattilan Iltarastien kävijämäärä samalla tasolla kuin edeltävinä vuosina 

(noin 4 000 suoritusta).  

Kuntosuunnistustapahtumia markkinoidaan paikallisiin lehtiin tehtävillä ennakkojutuilla ennen 

iltarastikauden alkua. Iltarastien nettisivuille tuotetaan informaatiota sekä ennakkoon että 

jälkikäteen tulos- ja reittihärvelipalveluina. Iltarastien kartoissa mainostetaan aina seuraavaa 

tapahtumaa.

Ylläpidetään Orimattilan alueella MOBO-suunnistusrataa (mobiililaitteilla toteutettu kiintorastisto). 
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TIEDOTUSTOIMINTA

Seuran ajankohtaisten asioiden tärkeimpänä tiedotuskanavana toimii nettisivut (www.rastivarsat.fi).
Nettisivuilla toteutetaan myös järjestettävien kilpailujen (AM-kilpailu, koululaiskisa ja kansalliset) 
kisasivut. Nettitiedotusta tukee jäsenien muodostama sähköpostilista (lista@rastivarsat.fi), jonka 
kautta kaikki listalle kuuluvat voivat tiedottaa ajankohtaisista asioista. Muutamat tarkemmin 
kohdennetut sähköpostilistat toimivat kyseisten ryhmien tiedotuskanavana. Näitä ovat mm: 
nuoret@rastivarsat.fi, hippo@rastivarsat.fi, venlat@rastivarsat.fi. 

Tapahtumiin osallistumista ja niistä tiedottamista hoidetaan Nimenhuuto-järjestelmän kautta. 
Nimenhuuto löytyy seuran kotisivuilta kalenterina.

Jäsenten tavoitettavuutta kehitetään uusin keinoin, mm. sosiaalisen median avulla. Jo vuosia 
käytössä olleen Facebook-ryhmän ”RaVa treenipankki” toimintaa jatketaan. Seuran oma Facebook-
sivu on vilkkaassa käytössä.

Tärkeimpien tapahtumien osalta sähköistä tiedottamista tuetaan Orimattilan Sanomien seurapalsta- 
ja ”Tulkai mukaa” -ilmoituksilla. 

Orimattilan Iltarastien tiedotus tapahtuu Iltarastisivuston (www.orimattilaniltarastit.fi) ja 
postituslistan (lista@orimattilaniltarastit.fi) sekä Facebook-ryhmän kautta. Iltarastitapahtumista 
ilmoitetaan lisäksi Orimattilan Sanomissa, Etelä-Suomen Sanomissa, Suunnistusalueen 
Rastikalenterissa sekä paikallisradioissa.

Suunnistustuloksia toimitetaan paikallislehden käyttöön aktiivisesti. Nimetyt valiokunnat vastaavat 
ilmoitusten ja tulosten julkaisemisesta oman toiminta-alueensa osalta. Paikallislehtien toimittajia 
avustetaan sekä aktivoidaan kirjoittamaan merkittävistä lajiin liittyvistä tapahtumista.

KARTOITUSTOIMINTA

Harri Hytönen kartoittaa aluemestaruuskisoihin Salusjärven alueen.

Iltarastikarttojen laatuun panostetaan. Tavoitteena on saada vuosittain uusi iltarastikartta-alue 
käyttöön sekä ajantasaistaa yksi kartta-alue perusteellisesti normaalien iltarastipäivitysten lisäksi. 

Orimattilan iltarastien kartat tulostetaan seuran väritulostimella. Karttojen piirustustyö hoidetaan 
seuran Ocad-ohjelmalla ja ratojen laadinta Condes-ohjelmalla.
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VARAINHANKINTA

Tärkeimpinä tulonhankkimiskeinoina jatkuvat joulukuusitalkoot marras–joulukuussa ja siihen 

liittyen kuusien leikkaus- ja raivaustalkoot huhti–toukokuussa. Talkoita on tiedossa kaikille 

halukkaille. Seuran ja Iltarastien nettisivuille hankitaan kannatusilmoituksia. Tavoitteena on hyvä, 

kestävällä pohjalla oleva taloudenhoito.

Rastivarsat ry

Johtokunta
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