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Tervetuloa Rastivarsojen
30-vuotiskilpailuihin!

Rastivarsat saavuttaa tänä vuonna kolmenkymmenen
vuoden iän. Useat suunnistusmaailman huiput ovat
parhaimmillaan juuri kolmenkymmenen vuoden iässä.
Toiminnallisuudessaan ja aktiivisuudessaan samaa
voisi sanoa Rastivarsoista. Seuran toiminta on
erittäin aktiivista viikoittaisine harjoituksineen,
leireineen, talkoineen ja ennen kaikkea nuorten ja
lasten innokkuudessa. Alkaneen kevään Hippo -
suunnistuskoulussa yli seitsemänkymmentä lasta
ottaa osaa suunnistuksen opetukseen. Iltarasteilla
avaustapahtuman osanottajamäärä oli yli sata.

Rastivarsat on järjestänyt kilpailuja aktiivisesti lähes
vuosittain. Aluemestaruuskilpailujen sekä
kansallisten kilpailujen lisäksi järjestetty kolmet
Suomenmestaruuskilpailut. Rastivarsat oli mukana
myös kautta aikain toisen FIN-5 rastiviikon
järjestelyissä ja yksi sen osakilpailuista järjestettiin
Orimattilassa.

Ryhmä kakkosen pitkänmatkan Suomenmestaruuskilpailut järjestettiin vuonna 1994
tältä samalta paikalta kuin nyt järjestettävänä olevat kilpailut.

Katsastus- sarjoissa ja pääsarjoissa paremmuutta mitattaessa painottuvat sekä taito
että fysiikka. Ikäihmisille on luotu ratoja, joissa riittää haastetta etevimpienkin
konkareiden taidoille. Nuorten ja lasten ratojen suunnittelussa on pyritty tarjoamaan
suunnistuksellisia elämyksiä riittävän selkeiden maaston kiintopisteiden avulla.
Kiiliön kartoitettu alue on osa laajaa Orimattilan keskustaan asti ulottuvaa
metsäaluetta. Samainen metsäalue jatkuu moottoritien ja oikoradan länsipuolellakin.
Tältä alueelta löytyy eri eläinkunnan asukkaiden reviirejä ja upeita marjapaikkoja.
Nauttikaamme näistä reviireistä täysin siemauksin ja kunnioitetaan luontoa kaikin
mahdollisin tavoin.

Kiitän seuramme jäseniä aktiivisesta talkootyöstä. Samalla kiitän paikallisia
metsänomistajia ja riistanhoitoväkeä positiivisesta suhtautumisesta lajiamme kohtaan.
Suuri kiitos myös Neste Tuuliharjalle, että saamme käyttöömme liikennemyymälän
lähipiirin. Toivotan kilpailijoille, katsojille sekä talkoolaisille nautinnollisia
suunnistuselämyksiä.

Tuukka Tuomala, kilpailunjohtaja
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Ratamestarin lausunto

Rastivarsojen 30-vuotiskilpailun maastossa kisailtiin kakkosryhmän SM-
normaalimatkat syksyllä 1994. Osa alueesta oli käytössä myös viime kesänä
järjestämissämme Lahden Suunnistusalueen mestaruuskisoissa.

Maasto muodostuu yhtenäisestä metsäalueesta, jota rikkovat muutamat metsäautotiet ja
peltoaukeat. Maastopohja on hyvää edetä keväällä, mutta myös muutama tiheämpi alue
löytyy pitempien ratojen kiertäjille.

Kartta on kahden tekijän näkemys. Kevään aikana myös ratamestarien toiveet on otettu
huomioon karttaa päivitettäessä. Kivikuvauksessa esiintyy hieman vaihtelua.
Katsastussarjojen mittakaava (1:15000) huomioiden kuvausohjeita on noudatettu
oikeaoppisesti.

Radat on laadittu sääntöjen mukaisia pitkän matkan ohjeaikarajoja noudattaen. Sää ja
olosuhteet saattavat luonnollisesti hieman vaikuttaa tavoiteaikojen toteutumiseen.
Lyhyemmillä reiteillä ja lasten radoilla on voitu hyödyntää enemmän lähimaaston polku-
ja tieverkostoa.

Uskomme, että kisojemme liikuntapaikka ja kilpailukeskus takaavat kaikille
osallistujille täysipainoisen suunnistuselämyksen.

Tule, koe ja nauti!

Jouni Wallin
ratamestariryhmän johtaja

Kansalliset ja nuorten MM-katsastus
Kisaennakot

www.mhy.fi/oma
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Valvojan lausunto

Tämän vuoden Rastivarsojen kansallinen kisa on seuran 30-vuotisjuhlakilpailu, jonka
yhteydessä järjestetään myös nuorten MM-katsastuskilpailu. Seuran kokenut
kilpailujen järjestelykoneisto on paneutunut kisajärjestelyihin huolella ja vankalla
ammattitaidolla.

Läpi kartan ulottuva peltoalue jakaa kilpailumaaston kahteen osaan. Maaston itäpuoli on
paikoitellen todella nopeaa avokalliomaastoa, jota suot hidastavat. Länsiosa on
tyypillisempää paikallista Päijät-Hämäläistä maastoa. Pisimmillä radoilla suunnistavat
pääsevät nauttimaan pienipiirteisimmistä mäkialueista. Maastossa viimevuosina tehdyt
hakkuut ja harvennukset hidastavat etenemistä paikoitellen kartan pystyvihreillä
alueilla.

Kartta on Jari Lehtosen ja Jorma Hämäläisen laadukasta käsialaa. Karttaan on
päivitetty kevään aikana tulleet metsänhoidolliset muutokset. Kivi- ja
jyrkännekuvauksessa on noudatettu jyrkkää linjaa, joten kaikki ”pikkutösät” eivät
kartalla ole.

Kilpailun pääratamestari Jouni Wallin on laatinut ammattitaidolla tarkkuutta ja fysiikkaa
vaativat radat aikuisten sarjoihin. Myös lasten radoille on löytynyt asianmukaiset ja
oikean tasoiset ratkaisut.

Suunnistamisen iloa!

Kilpailun valvoja
Matti Laitinen
Metsän Pojat

Kansalliset ja nuorten MM-katsastus
Kisaennakot
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Fillarit huoltoon!
Fillarihuoltamo Jari Laitinen

Tönnö, Ratsuraitti 1

0400 458 767, jari.laitinen@pp.phnet.fi

katso myös: www.ladenspeedshop.com

Matti Railimo hopeaa (H60)
SM-erikoispitkällä 18.5.2008

ONNEKSI OLKOON!
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- Teollisuusputkiasennukset
- Teräsrakenteet teollisuudelle
- Kunnossapitotyöt teollisuudelle
- Teräsmyynti

Erkontie 10 16300 Orimattila
www.oripipe.fi
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Nuorten MM-katsastus
Nuorten MM-kilpailut järjestetään tänä vuonna Göteborgissa Ruotsissa 29.6.-6.7.
Kisojen ohjelmaan kuuluu pitkän matkan, keskimatkan ja sprintin kilpailut sekä viestit.
Suomen joukkueen pitkän matkan karsinta käydään Rastivarsojen 30-vuotiskilpailujen
yhteydessä 25.5., sprintin karsinta Nastolan SM-kisoissa 1.6 ja keskimatkan karsinta
Orivedellä 7.6. Suomen joukkueeseen nimetään heti Oriveden karsinnan jälkeen
enintään 6 miestä ja 6 naista.

Valintaperusteina ovat:
- menestys nuorten kv. arvokilpailuissa 2007 (nuorten MM-kisat, alle 18-vuotiaiden EM)
- menestys nuorten MM-katsastuksissa
- valintaryhmän näkemys

Katsastussarjat ovat H20E ja D20E. Osanotto-oikeus on niillä kilpailijoilla, jotka ovat
www-rankin 15.5. tilanteen perusteella 45 (H20) / 30 (H18) / 10 (H16) / 30 (D20) / 30
(D18) / 15 (D16) parhaan joukossa. SSL:n valmennusjohto voi lisäksi myöntää
harkintapaikan katsastussarjoihin ilmoittautuneille kilpailijoille mm. www-rankin
perusteella. Enimmillään H20-sarjan katsastukseen valitaan 90 kilpailijaa ja D20-
sarjan katsastukseen 80 kilpailijaa. Molemmissa sarjoissa on kuumat ryhmät, joihin
SSL:n valmennusjohto valitsee 15 kilpailijaa. Kuumat ryhmät arvotaan sarjojen
loppuun.

Ruotsin MM-kisojen ennakkotietojen mukaan pitkän matkan maastosta löytyy jopa 100
m korkeuseroja, paljon soita ja lampia, mutta vähän polkuja. Mäntymetsäisten mäkien
näkyvyys on hyvä, laaksojen lehtimetsien huono. Tämä maastokuvaus antaa myös
vastauksen siihen, miksi pitkän matkan karsinta kisataan juuri Rastivarsojen 30-
vuotiskisoissa: Kiiliön-Tuuliharjan maastosta löytynee riittävästi yhtäläisyyksiä tulevan
MM-maaston kanssa.

Kansalliset ja nuorten MM-katsastus
Kisaennakot
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Katsastuksen

ennakkosuosikkeja
Kartsastuskilpailun osanottajat
erottuvat keltaisesta
kilpailunumerosta. Pojat käyttävät
numeroita 1-99 ja tytöt numeroita 100-
199.  Kevään kisojen perusteella kovia
ovat H20-sarjan rankikärki Samu
Lehtola (KangSK), Leo Laakkonen
(VaHa) ja Aaro Asikainen (KR).
Ennakkosuosikin viittaa asetellaan
kuitenkin vakuuttavasti suunistus-
urallaan edenneelle Olli-Markus
Taivaiselle (PelPo). Kannattaa seurata
myös miten nuoremmat pojat (H18)
Einari Heinaro (HS), Victor Mansner
(SV) ja Severi Kymäläinen (TP)
menestyvät. Lahden alueen ykkönen lienee Topi Penttinen (LS-37), jolle tukea antavat
Iitin Niila Ahokas ja Mikko Simola.

Tyttöjen karsinnassa ennakkosuosikkeja ovat D20-sarjan Marjo Liikanen (VeVe), Maija
Sianoja (MS Parma), Aino Leskinen (Lynx) sekä Anni Honkimaa (EsSu). Nuoremmista
tytöistä (D18) menestystä hakevat ainakin Venla Niemi (TP), Mira Kaskinen (UlvUra) ja
Lotta Karhola (TP). Toivottavasti kärkikahinoissa nähdään myös Kärkölän Kisa-
Veikkojen Hilla Lamminpää ja Rastivarsojen oma tyttö Sanni Lepola.
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Kangasalan Samu Lehtola
kuuluu poikien sarjan
ennakkosuosikkiehin
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SALON KORJAAMO
- Auton korjaus / huolto
- Pikapesut
- TI-halli
- Autotarvikkeet

- Hinauspalvelu 24 h

Puh: 03-777 1244
GSM: 0400 483 045

Avoinna:
ma-pe 8:00-19:30
la 9:00-16:00
su 11:00-15:00

Kauniaistentie 5 B
16300 Orimattila
Gsm: 040 036 9983

LOPUT PIHASSA OLEVAT PERÄKÄRRYT POISTOHINNOIN!
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YÖKUPPI 2008
- Since 2002 -

SYKSYN KALENTERI

5. osakilpailu: 20.8 klo.21.30.Hollola,Tihaja. Opastus tieltä 140, 10 km Lahdesta
etelään. Ilm.: kookoo@phnet.fi,0400-962854.

6. osakilpailu: 27.8 klo.20.30.Lahti,Soltinjärvi. Opastus vanhalta Heinolantieltä,
Takkulan kohdalta. Ilm.: koikka@phnet.fi ,041-5022037.

7. osakilpailu:3.9 klo.21.00.Hollola,Sairakkala.Opastus VT12 7 km Salpakankaalta
länteen. Ilm.: juhani.jaskari@phnet.fi,0400-713600.

8. osakilpailu:10.9 klo.20.30.Nastola, Rakokivi urheilukeskus. Opastus KT
12,Elementintie. Ilm.: pentti.korhonen@novart.fi,040-5461215.

9. osakilpailu:17.9 klo.20.00.Orimattila, Kiiliö. Opastus tieltä 1631,Viljaniemen
kohdalta. Ilm.: antti.lepola@phnet.fi,040-5887557.

10. osakilpailu:24.9 klo.19.30.Asikkala, Vesivehmaa. Ilm.:
katjaiivonen@hotmail.com, 041-4683397

11. osakilpailu:1.10 klo.19.00.Heinola, Syvälahti.Opastus tie 140 ja
Mustaportinkadun risteys. Ilm.: tomi.silvonen@phnet.fi, 050-3507111.

12. osakilpailu:8.10 klo.19.00.Hollola,Tihaja. Opastus tieltä 140, 10 km
Lahdesta etelään. Ilm.: jape@gx.fi,0400-478110.

13. osakilpailu:24.10 klo.19.00. Orimattila, Tuuliharja.
Ilm.: tuukka.tuomala@orimattila.fi, 0500-469341

14. Osakilpailu:22.10 klo.19.00.Hämeenkoski. Opastus VT 12,
Hämeenkosken kohdalta. Ilm: mikko.reitti@hauho.fi,0445805455.

15. osakilpailu:29.10 klo.19.00.Lahti, Tapanilan hiihtomaja.
Ilm.: voima.heikki@luukku.com, 050-5522519.
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Tampere-Jukola 2008
Jukolan viesti järjestetään samassa paikassa kuin vuonna 1986, Kaanaan ilmailu- ja
moottorikeskuksessa. Toivottavasti sää on yhtä aurinkoinen ja lämmin kuin 22 vuotta
sitten.  Viestiin osallistui tuolloin 458 Venla- ja 1004 Jukola-joukkuetta, yhteensä
silloinen ennätysmäärä 8860 suunnistajaa. Tänä vuonna osanottajia odotetaan
huomattavasti enemmän, sillä 10.000 osanottajan raja rikkoutui jo huhtikuun
loppupuolella.
Järjestäjät Tampereen Pyrintö ja Koo-Vee ovat kirjanneet Tampere-Jukolan tavoitteet
seuraavasti
- Viestin 60-vuotisen historian juhlistaminen Jukolan hengessä
- Mielekkään tapahtuman järjestäminen niin huipuille kuin harrastajillekin

ympäristönsuojelulliset asiat huomioiden
- Järjestelyjen onnistuminen niin teknisesti kuin taloudellisestikin
- Unohtumattomien elämysten tarjoaminen kaikille mukanaolijoille

Rastivarsojen bussi starttaa Pallokiveltä kohti Teiskoa la 14.6 klo 9.30. Bussimaksu 15
•/aikuinen. Bussiin mahtuu myös huoltajia ja kannustajia. Ilmoittautumiset Annelille 8.6.
mennessä. Bussissa on perinteisesti tunnelmaa ja se on myös ekologinen
matkustusmuoto. Jukolaan on ilmoitettu 6 miesten ja 5 naisten joukkuetta. Ykkös- ja
kakkosjoukkueiden valitsijoina toimivat tänä vuonna Päivi Orava ja Hanna Laine
(Venlat) sekä Heikki Jokinen, Hannu Laiho ja Jari Lehtonen (Jukolan viesti). Nuorille
sopivia osuuksia sovittelevat Jussi-Petri Hirvonen ja Antti Lepola. Joukkueiden
kokoonpanot löytyvät seuran nettisivuilta.

60. Jukolan viesti
Seitsenosuuksinen viestisuunnistuskilpailu suunnistusseurojen ja yhteisöjen
joukkueille. Viestissä kilpaillaan Helsingin Sanomien lahjoittamasta kiertopalkinnosta
nimeltä ”Viertolan härkä”.

Osuuspituudet Aika-arvio
1.    11,4 – 11,6 km       valoisa/hämärä    70 min
2.    12,2-  12,4 km        pimeä                  75 min
3.    13,0 – 13,2 km       pimeä                   80 min
4.    7,8 – 7,9 km           hämärä/valoisa    45 min
5.    7,8 – 7,9 km           valoisa                 45 min
6.    9,7 – 9,9 km           valoisa                 55 min
7.    13,7 – 13,9 km       valoisa                 80 min
Yht.    76,6 km                                          7 h 30 min
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Matkoihin sisältyy 600 - 700 m viitoitusta. Hajautus on kaikilla osuuksilla. Aurinko
laskee 14.6. klo 23.09 ja nousee 15.6. klo 3.42. Vuosina 1992 - 1993 syntyneet saavat
osallistua osuuksille 4, 5 ja 6. Vuosina 1991 ja aiemmin syntyneet saavat osallistua
kaikille osuuksille. Kilpailu alkaa lauantaina 14.6. klo 23.00 yhteislähdöllä.

31. Venlojen viesti
Neliosuuksinen viestisuunnistuskilpailu suunnistusseurojen ja yhteisöjen
naisjoukkueille. Viestissä kilpaillaan Helsingin Sanomien lahjoittamasta
kiertopalkinnosta nimeltä ”Venlan kilpi”.

Osuuspituudet     Aika-arvio
1.    6,8 – 6,9 km    48 min
2.    6,8 – 6,9 km    47 min
3.    5,6 – 5,7 km    35 min
4.    7,8 – 7,9 km    55 min
Yht.    27,1 km    3 h 5 min

Matkoihin sisältyy 600 - 700 m viitoitusta. Hajautus on kaikilla osuuksilla. Vuosina
1992 - 1993 syntyneet saavat osallistua osuuksille 1, 2 ja 3. Vuosina 1991 ja aiemmin
syntyneet saavat osallistua kaikille osuuksille. Kilpailu alkaa lauantaina 14.6. klo 14.00
yhteislähdöllä.

Kilpailukeskus sijaitsee Teiskossa 50 km Tampereen kaupungin keskustasta
pohjoiseen. Kilpailukeskus avataan pe 13.6.2008 klo 12.00. Kilpailukeskuksessa on
mm. kenttäravintola, ensiapu, info, rajoitetut posti- ja rahanvaihtopalvelut sekä myynti-
ja esittelypisteitä.

Maasto ja radat
Ratamestarit Ilkka Kivisara (Jukola) ja Jouni Mähönen (Venlat) korostavat Suunnistaja-
lehden haastattelussa (9/2007), että kilpailijoiden on osattava sopeutua maaston
vaihteluihin. Ratamestarit uskovat, että molemmat viestit ratkeavat vasta
ankkuriosuudella, vaikka hyvillä reitinvalinnoilla eroa voi tehdä jo aikaisemminkin.
Kilpailukeskuksen ympärillä on ensin hyväkulkuista mäntykangasta ennen kuin
päästään vaativampaan maastoon. Pessimisti voisi odottaa hämäläistä puskaa,
sekalaista talousmetsää sekä hidaskulkuista kivikkopohjaa. Ratamestarien mukaan
kilpailijoita odottaa kuitenkin myös laajat alueet suhteellisen nopeakulkuista
ikikuusikkoa. Edellisen kisan runsaat vihreät alueet ovat myös kasvaneet 22 vuoden
aikana hyväkulkuisiksi.
Ratamestarien mukaan rastipisteet eivät sinänsä ole erityisen vaikeita, vaan vaativuus
syntyy rastiväleillä. On osattava tulkita karttaa nopeasti ja tehdä oikeita reitinvalintoja.
Illan ja yön kuluessa eletään myös kameroiden takana ja selostamossa aitoa
suomalaisen kesäyön juhlaa.
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Rastivarsojen D18-sarjalaisen Sanni
Lepolan talviharjoittelu on sujunut hyvin,
juoksukilometrejä on takana aikaisempaa
enemmän ja odotukset uuteen kauteen
ovat korkealla.

Hollolalainen Sanni on edustanut
Rastivarsoja kahdeksanvuotiaasta asti.
Antti-isä houkuteltiin työporukan mukana
Jukolan viestiin ja Rastivarsoihin. Sanni
ja nuorempi siskonsa Siiri ovat tulleet
samaan seuraan. Sanni kertoo olevansa
tyytyväinen Rastivarsoihin seurana ja

Sanni valmiina
suunnistuskauteen

pitää positiivisena että viime aikoina lisää
nuoria on lähtenyt mukaan aktiiviseen
suunnistustoimintaan. Yhteislenkkejä on
talven aikana juostu säännöllisesti ja
seuran jumpassa on käynyt hyvin väkeä.
Juuri samanikäistä porukkaa seurassa ei
aivan ole, mutta se ei Sannia haittaa. –
Juoksen yleisen sarjan viestejä ja
nuoremmat tytöt tulevat kyllä takaa.

Mentor tukena

Rastivarsoissa otettiin viime talven
aikana käyttöön mentorointi. Maarit
Dahlman-Tervala seuraa Sannin
harjoittelua, katsoo harjoittelun
suuntaviivoja ja antaa arvokkaita
vinkkejä. Tulevaisuudessa harjoittelua
voi Sannin mukaan ohjelmoida sitten
tiukemminkin. Viime kesänä
juoksukunto ei Sannin oman arvion
mukaan ollut kohdallaan eikä
suunnistuskaan sujunut. Tästä
sisuuntuneena Sanni on juossut tänä
talvena paljon ja toteaa ettei ole oikein
hiihtoihmisiä.

Sanni on ollut aktiivinen myös Lahden
alueen Korttelikupissa sekä
osallistujana että
osakilpailujärjestäjänä. Hän on Lahden
suunnistusalueen
valmennusryhmässä, jolla on ollut
leirejä mm. Pajulahdessa ja
Vierumäellä. Sanni pitää leirejä
positiivisena asiana: luennot eri
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aiheista kuten ravitsemuksesta ja
pallopelit tuovat vaihtelua
normaaliharjoitteluun.

Tavoitteena taidon

kehittäminen

Parasta saavutusta kysyttäessä Sanni ei
epäröi. – Neljäs sija SM-Sprintissä 2006
(sarjassa D16) on paras saavutukseni
tähän mennessä. Pronssi jäi tuolloin
harmittavasti kahden sekunnin ja voitto
20 sekunnin päähän. Sprintti tuntuisi siis

soveltuvan Sannille hyvin, mutta itse hän
arvioi kaikkien matkojen sopivan yhtä
hyvin.

Kuluvan kauden tavoitteita Sanni ei
tarkemmin erittele: – Tarkoituksena on
suunnistaa niin että pää pysyy
suorituksessa mukana. Plakettisija SM-
kisoissa olisi mukava saavuttaa,
katsotaan nyt miten suunnistus alkaa
sujua. Viesteissä tavoitteena on tehdä
hyvä suoritus ja Venlojen viestissä voisi
sijoitus viime vuodesta parantuakin,
Sanni toivoo.
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Kiitos ja onnea!

Rastivarsojen 30. toimintavuosi on käynnistynyt vilkkaasti.
Jumpat, pelit ja muut viikkoharjoitukset ovat pyörineet
säännöllisesti läpi talven. Johtokunta ja valiokunnat ovat
toimineet vastuullisesti ja aloitteellisesti. SSL:n lasten ja
nuorten ohjaajakoulutuksen aloitti 12 henkilöä. Talkoitakin
on ehditty pitää. Ahvenanmaan ja Pohjan leireillä, Tiomilan

matkalla sekä kevään kisoissa on päästy myös itse asiaan,
suunnistamaan. Iltarastien suosio on jatkunut, Maken mailille

osallistui 143 suunnistajaa. Seurassa on tekemisen meininki.

Erityisen ilahduttavaa on ollut seurata nuorisotoiminnan
aktiivisuutta. Nuorten valmennusryhmä on osallistunut harjoituksiin
kiitettävästi. Kevättalven uutuutena olivat tyttöjen ja poikien omat
lenkit, keväällä ovat käynnistyneet seurojen yhteiset torstai-illan
fysiikka- ja tekniikkaharjoitukset. Tiomilan nuorten viestiin osallistui
ennätyksellisesti kolme joukkuetta. Hippo-kouluun ilmoittautui yli 70
lasta, joten suunnistuksella on lajina vetovoimaa Orimattilassa.
Aktiivisen toiminnan mahdollistavat yhdessä sitoutuneet ohjaajat,
lasten vanhemmat ja innostuneet nuoret.

30 vuoteen mahtuu erilaisia vaiheita nousuineen ja laskuineen,
mutta toiminnan ytimenä ovat läpi vuosien säilyneet valmennus- ja
kilpailutoiminta, kuntosuunnistus, nuorisotoiminta, kisajärjestelyt,

kartoitus ja talkootoiminta. Seuran jäsenmäärä on kasvanut lähes 300:een,
suunnistajille ja muille luontoliikkujille on tuotettu lähes 50 karttaa, kunto/iltarasteilla on
kirjattu yli 20.000 suoritusta ja lasten suunnistuskouluun on osallistunut noin 1000
lasta. Seura on järjestänyt kolmet SM-kisat, lukuisia aluemestaruuskisoja sekä
kansalliset kilpailut lähes vuosittain. Talkootuntien määrää en edes yritä arvioida,
esitän vain nöyrän kiitoksen.

30-vuotisjuhlakilpailu Tuuliharjassa on yksi hyvä esimerkki talkootyön merkityksestä.
Kisojen järjestämiseen antaa Tuukan johdolla oman panoksensa eri tehtävissä noin 90
henkilöä, kolmasosa seuran jäsenistä.

Parhaat kiitokset kaikille seuran toimintaa toteuttaneille ja tukeneille! Paljon onnea ja
menestyksekkäitä tulevia vuosia 30-vuotiaalle seuralle, siis meille kaikille!

Jouni
Puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta
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Vuoden 2008

aluemestaruuskilpailut

(r) = rankikilpailu

ti 3.6. Lahden Suunnistajat keskimatka (r)

ti 17.6. Iitin Pyrintö Oravapolkukilpailu

su 22.6. Metsän Pojat erikoispitkämatka

la 16.8. Itä-Hämeen Rasti pitkämatka (r)

su 17.8. Itä-Hämeen Rasti viestit

Tiedot päivittyvät: http://www.phnet.fi/public/lsalue/

Jälkipeli yhdistää suunnistajat. D14-sarjan tytöt Siiri ja Rotem Yehoshua (Israel) käyvät läpi
reitinvalintoja FIN5-rastiviikon 2007 finaalin maalissa. Yhteinen kieli löytyi ja kännykkänumerotkin
vaihdettiin.
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Seuran jäseniä pikagallupissa
1. Paras henkilökohtainen muistosi tai kokemuksesi Rastivarsojen

toiminnasta?
2. Seuran merkittävin tapahtuma, saavutus tai toiminta toistaiseksi?

3. Miten aiot juhlistaa seuran 30. toimintavuotta?
4. Miksi kannattaa tulla Orimattilan Iltarasteille kaudella 2008?

Pekka Raunio

1. FIN5-rastiviikko 1985 oli aikamoinen
tapahtuma. Pyörin metsässä ratamestarin
apulaisena harva se päivä. Myös
ensimmäinen Jukolan viestini Lapuan
Simpsiönvuorella 1979 on jäänyt hyvin
mieleen.
2. Miesten joukkueen palkintosija Jukolan
viestissä Paimiossa 1993. Kova
saavutus pieneltä seuralta.
3. 30-vuotiskisojen lasten lähdön
vastaavana 25.5. ”Työn merkeissä” siis.
4. Kunnon vuoksi kannattaa kokeilla
ainakin kerran, mieluummin kerran
viikossa. Ovat yleensä hyviä tapahtumia.

Anneli Laine

1. Jukolan viestit, tai siis Venlojen. Olen
ollut mukana vuodesta 1999 lähtien.
2. Oravapolku/Hippo-koulu. Se että
toiminta on jatkunut läpi vuosien, siihen
on panostettu ja saatu uusia nuoria
mukaan. Yleensäkin seurassa on parasta
se, että toiminnassa on mukana kaiken
ikäisiä ihmisiä yhdessä.
3. Yritän olla kunnossa ja käydä kisoissa
sen mitä vuorotyöltä pystyn. Tavoitteena
on löytää rastit ja olla tyytyväinen omaan
suoritukseen.
4. Mukavia tapahtumia. Tutustuu
kotikuntaan eri kulmilta. Törmää
yllättäviin paikkoihin ja hienoihin
maisemiin.
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Markku Koskela

1. Kilpailujärjestelyt ovat olleet
mielenkiintoisia. Mitä suurempi kisa, sitä
parempi meininki ja henki päällä. Aina
onnistuttu hyvin, vaikka työtä on riittänyt.
2. Tärkeintä on se, että saadaan uutta
porukkaa mukaan, nuoria ja
kaikenikäisiä. Siitä eletään.
3. Entistä innokkaammin mukaan, omilla
panoksilla, sen minkä pystyn ja ehdin.
Iltarasteilla ja viesteissä, ne ovat aina
mielenkiintoisia tapahtumia.
4. Aina kannattaa kokeilla. Itse koettava,
muuten ei tiedä eikä pääse lajiin sisään.

Timo Hämäläinen

1. Kerran ensimmäisenä vaihtoon H55-
viestissä Ruotsissa, kerran
ensimmäisenä metsään H43-viestissä.
Molemmat muistan pitkään, kun on
kärkisijoihin tähdätty ja harjoiteltu.
2. Halikko-viestin 2. sija vuonna 2002.
Myös tämän hetkinen nuorisotoiminnan
aktiivisuus ilahduttaa. On päästy puheista
tekemiseen.
3. Hengessä mukana. Jos jalat kestävät,
päätähtäin on jälleen H43-viestissä
Ruotsissa elokuun alussa.
4. Iltarastitapahtumat ovat muuttuneet
viime vuosina mielekkäiksi. Ajantasaiset
kartat ja vaihtelevia maastoja. Hyvää
harjoitusta kaikille, fyysisesti ja
taidollisestikin.
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1979

Ensimmäisenä toimintavuonna
Rastivarsat alkoi tehdä toimintaansa
tunnetuksi. Seura rakensi kuntalaisten
käyttöön ensimmäisen kiintorastiston
Ämmänäyrään maastoon. Avajaisissa
16.5. kiintorastit, kartat ja muu aineisto
luovutettiin kunnan edustajille
Mutkattomien musiikin tahtiin.
Kutsuvieraille ja lehdistölle rasteja
esiteltiin opastetulla maastokierroksella.
14.10. järjestettiin VIP-kisa Urheilutalon
ja Jymylinnan ympäristöön laaditulla
opetuskartalla (1:5000). Kisaan sisältyi
etäisyyden arviointia, suunnassa kulkua ja
normaalia suunnistusta.

Myös kilpailutoiminta lähti vilkkaasti
liikkeelle seuravalmentaja Esko Eskolan
johdolla. Seuran ensimmäisen
piirinmestaruuden voitti Viljo Viitanen
hiihtosuunnistuksessa sarjassa M56.
Orimattilan katuviestiin 16.4 osallistui yksi

kovakuntoinen joukkue. Jukolan viestiin
Lapuan Simpsiönvuorella matkustettiin
kahden mies- ja yhden venlajoukkueen
voimin. Kauden parhaasta
kilpailusuorituksesta vastasi Markku
Hämäläinen, joka suunnisti hienosti
kuudenneksi miesten SM-yössä. Seuran
jäsenmäärä kasvoi 40:ään ja seuralle
hyväksyttiin oma merkki.

1983

Salusjärven uutta karttaa käytettiin
ahkerasti: piirin mestaruuskilpailut ja
oravapolkukisa, TUL:n Uudenmaan
mestaruuskisat sekä Lahden Karjalaisten
kisat. Orimattila asetettiin ehdolle vuoden
1985 Fin5-rastiviikon keskuspaikaksi.
Eero Viirola ja Jorma Hämäläinen
kävivät kunnan edustajien Mauno
Heleniuksen ja Alpo Kumpulaisen kanssa
tutustumassa Ruotsin rastiviikon
järjestelyihin 15.-19.7. Seuran
syyskokouksessa päätettiin perustaa

Rastivarsat 1978-2008

Neljä vuosikymmentä,
kaksi vuosituhatta
Rastivarsat ry perustettiin joulukuun 2. päivänä 1978. Seuraavan
päivän julkisessa kokouksessa seuraan liittyi 25 jäsentä. Seuran
ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Eero Viirola ja sihteeriksi
Timo Hämäläinen. Samalla päättyi Orimattilan Jymyn
suunnistusjaoston toiminta. Seuraavassa katsauksessa teen
poimintoja Rastivarsojen toiminnasta noin 5 vuoden syklein, neljältä
eri vuosikymmeneltä, kahdelta eri vuosituhannelta.
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valmennus- ja nuorisovaliokunnat Markku
Hämäläisen ja Mikko Eskolan johtamina.
Myöhemmin alppihiihtäjänä
kunnostautunut Henna Raita palkittiin
aktiivisena oravapolkulaisena.

1988

Tietokoneaika oli jo tehnyt vahvasti
tuloaan suunnistukseen. Heikki Lario
esitteli johtokunnan kokouksessa Pekka
Pirilän mikrotietokoneelle suunnittelemaa
suunnistuksen tulospalveluohjelmaa.
Rastivarsat järjesti Unisys Oy:n Suomen
tytäryhtiön suunnistuskilpailut, joihin
osallistui 180 kilpailijaa. Jukolan viestiin
Iso-Syötteelle matkusti neljä mies- ja yksi
venlajoukkue yhdessä Artjärven Ahjon
joukkueen kanssa. Matkalla yövyttiin
Vuokatin Urheiluopistolla. ”Kuntorastit” -
nimitys otettiin käyttöön.

Kansalliset kilpailut järjestettiin
Kalliojärven uimarannalla, vaativassa
maastossa Reijo Käkelän tekemällä
erinomaisella kartalla. Seuran
suunnistajat leireilivät Salusjärvellä,
Paraisilla, Kainuun rastiviikolla ja kävivät
myös Vierumäen Urheiluopistolla
valojänistestissä.  Pienimuotoinen 10-
vuotisjuhla ja kunniamerkkien jako
pidettiin 4.12. Juhlapuheen piti seuran
kunniapuheenjohtajaksi edellisenä vuonna
valittu Eero Viirola. Virke Oy:lle
myönnettiin Suunnistusliiton ansiomerkki
suunnistuksen edistämiseksi tehdystä
työstä. Seuralle hankittiin uudet
suunnistuspuvut.

1993

Seuran ensimmäisten SM-kisojen (syksy
1994) suunnittelu käynnistyi toden teolla

ja kartan maastotyöt saatiin valmiiksi.
Seuraan hankittiin OCAD -kartanpiirto-
ohjelma. Miehet tekivät ”elämänsä
juoksun” Paimio-Jukolassa ja sijoittuivat
sijalle 21., 14:ksi parhaana
suomalaisseurana. Hiidenkivi kutsui ensi
kertaa. Menestyksen innoittamana
seuraan perustettiin huippu-
suunnistusryhmä (Ravarinki), joka
vahvistui 5 uudella suunnistajalla.
Heinäkuussa leireiltiin Pohjois-Norjan
upeissa maisemissa. Seuralehti ilmestyi
neljä kertaa nimellä ”Anakoo”.
Toimintakertomukseen kirjoitettiin ensi
kertaa legendaarinen toteamus ”säilyttäen
vankan suosion jäsenistön keskuudessa”.
Seura tilasi Suunnistaja -lehden
kaupunginkirjastoon.

1998

Teknistyminen jatkui. Seuraan hankittiin
OCAD 6.0 kartanpiirto-ohjelma, Pirilän
kaksipäiväisten kilpailujen
tulospalveluohjelma sekä elektronisen
leimausjärjestelmän (EMIT) peruspaketti.
Jukolan 50-vuotisjuhlaviestiin Siuntiossa
osallistuttiin 7 mies- ja 3
venlajoukkueella. Naiset voittivat seuran
ensimmäisen aluemestaruuden viestissä
joukkueella Mervi Suni, Päivi Orava ja
Kirsi Koivuniemi. Markku Hämäläinen
toimi Lahden aluevalmentajana ja Matti
Laitinen koulutusohjaajana. Miesten
Ravarinki, leidit ja Nuorten Jukola -ryhmä
harjoittelivat ahkerasti:
seuravalmennuksessa kertyi 1342
harjoituskertaa.

I Koululaissuunnistukseen Heinämaalla
19.5 osallistui 37 koululaista. 20-
vuotisjuhlakisana järjestettiin
kaksipäiväiset hiihtosuunnistuskisat
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Heinämaalla 7.-8.3. Lumen tulo jäi
silloinkin viime tippaan. 20. toimintavuotta
juhlistettiin myös kansanjuhlassa
Urheilukeskuksessa 13.9. Ohjelmaan
kuului oravapolkulaisten haasteviesti,
pyöräsuunnistuksen esittelyä,
puistosuunnistuksen kutsukilpailu, kaikille
avoimet kuntosuunnistukset sekä
kahvitarjoilu. Väkeä oli liikkeellä
aurinkoisessa syyssäässä runsaasti.
Tapahtumaa edeltäneellä viikolla ilmestyi
20-vuotisjuhlalehti Rastivälin
erikoisnumerona, joka jaettiin kaikkiin
taajaman talouksiin. Syyskokouksessa
jaettiin runsaasti ansiomerkkejä.

2003

Mika Tervala voitti pyöräsuunnistuksen
maailmancupin. Hanna Laine voitti
Koululiikuntaliiton mestaruuden sarjassa
D17. Kansalliset ”strutsi-rastit”
järjestettiin Mustajärvellä.
Ilmoittautumisohjelma Wilmo sekä
reittihärveli otettiin käyttöön kaikkien
reittihärvelien äidin Jarkko Ryypön
johdolla. Väritulostekarttoja kokeiltiin ensi
kertaa AM-latusuunnistuksessa,
kansallisten lasten sarjoissa,
koululaiskisassa, Maken Maililla sekä
useilla kuntorasteilla.
Kaupunginarkiston muutossa
hyväkuntoiset suunnistajatkin vuodattivat
useita talkoohikipisaroita.

2007

Ympyrä sulkeutuu, kun 30.
toimintavuoden kunniaksi päätettiin
rakentaa jälleen kiintorastisto
Ämmänäyräälle keväällä 2008. Mika
Tervala jatkoi mitalijahtiaan

pyöräsuunnistuksen arvokisoissa:
maailmanmestaruus keskimatkalla, 2
Euroopanmestaruutta sekä 2
Suomenmestaruutta, joista toinen
viestissä yhdessä Eero Jäppisen kanssa.
Matti Railimo voitti Suomenmestaruuden
sprinttisuunnistuksessa sarjassa H55.
Jukolan viesti suunnistetaan samassa
paikassa kuin vuonna 1979, Lapuan
Simpsiönvuorella. Viesti sujui
epäonnisissa merkeissä, kun sekä ykkös-
että kakkosjoukkueen kolmannen
osuuden miehet viedään samalla
ambulanssilla Seinäjoen
keskussairaalaan, toinen murtuneen
nilkan ja toinen kylkiruhjeiden vuoksi.

Lahden aluemestaruuskisat järjestettiin
Kiiliön vaativissa maastoissa 17-18.8. X
Koululaiskisa suunnistettiin
Urheilukeskuksessa 26.9. Kisasta on
kymmenessä vuodessa kasvanut 450
koululaisen vauhdikas tapahtuma.
Orimattilan Iltarastien suosio jatkuu:
kauden aikana kirjataan 2242 suoritusta,
keskimäärin 93 osanottajaa/tapahtuma.
Seuran jäsenmäärä vuoden lopussa on
268.

* * *

Rastivarsat TOP 5

Mika Tervala

Mr. Pyöräsuunnistus. Lukuisia
maailmanmestaruuksia,
Euroopanmestaruuksia ja Maailman
Cupin voitto. Suomen menestynein
suunnistaja kautta aikojen. Kokemus,
vauhti ja taito riittävät yhä. Siirtynyt
nuorentuneen maajoukkueen
kakkosvalmentajaksi.
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Kisajärjestelyt

Fin5-rastiviikon kilpailukeskus
koulukeskuksessa ja televisioitu
päätöskilpailu Viljaniemessä 1985.
Suomenmestaruuskilpailut Tuuliharjassa
1994, Sammalistossa 2000 ja
Kalliojärvellä 2004. Seuraava SM-kisa,
ykkösryhmän keskimatka, on myönnetty
Rastivarsoille vuoden 2010 syksyksi.

Hiidenkivi 1993

Rastivarsat yllätti Jukolan Viestissä
Paimiossa sijoittumalla 21. sijalle ja
pääsemällä ns. Hiidenkivelle, palkittujen
25 joukkoon. Joukkueessa suunnistivat Ari
Palo, Tuukka Tuomala, Markku
Hämäläinen, Pasi Turunen, Teuvo
Laatunen, Jorma Hämäläinen ja Esa
Orava. Lähellä oltiin myös Asikkala-
Jukolassa 2002 sijalla 26.

Iltarastit

Rakkaalla lapsella on ollut monia nimiä:
Virkerastit, Viikkorastit, Firmarastit,
Talkoosuunnistukset, Kuntorastit,
Rasvanpolttorastit ja nykyisin laadukkaat
Orimattilan Iltarastit. Yhtä kaikki
harrastesuunnistuksella on Orimattilassa
komea 35 vuoden yhtäjaksoinen historia
takanaan. Tulevaisuutta tehdään.

Nuorisotyö

Rastivarsat aloitti 1980-luvun alussa
ensimmäisten seurojen joukossa Suomen
Suunnistusliiton ja edesmenneen
Kansallispankin kehittämän Oravapolku-
toiminnan. Työ jatkuu nykyisin Hippo-
suunnistuskoulussa ja nuorten
valmennusryhmissä. Mukana on käynyt
vuosittain 50-100 lasta tutustumassa
suunnistuksen saloihin. Kiinteänä osana
on yhteistyö koulujen kanssa sekä
vuosittainen Koululaissuunnistus.

PARAS

OSTO
SRA

STI
 -

T:mi
SEPPO KELTAMÄKI
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Rastivarsat on päättänyt panostaa
nuorisotoiminnan kehittämiseen, koska
nuorissa on seuran tulevaisuus. Ensin
kasvatettiin Hippo-koulun ohjaajien
määrää, sitten perustettiin Nuorten ryhmä
ja etsittiin nuorille henkilökohtaiset
ohjaajat, mentorit. Seuraava askel oli
ympärivuotisen toiminnan järjestäminen
ja näkyvyyden lisääminen. Tämän
kevään aikana on työskennelty Nuori
Suomi -sinettiseurahakemuksen parissa:
laadittu seuratoimintalinja, pelisääntöjä
sekä koulutettu ohjaajia. Jo muutaman
vuoden ajan on Nuorten Jukolaan
osallistuttu kahdella joukkueella.
Tiomilan nuorten kilpailuun osallistuttiin
viime vuonna yhdellä ja tänä vuonna
kolmella joukkueella. Nuoria on
osallistunut yhä useammin myös leireille,
viimeksi pääsiäisenä Ahvenanmaalla.

Hippo-suunnistuskoulu

Hippo-kouluun ilmoittautui tänä keväänä
72 alle 15-vuotiasta nuorta. Syynä lienee
edellä lueteltujen asioiden lisäksi
aktiivinen tiedotuskampanja hyvän
paikallislehden, Orimattilan Sanomien
tuella. Monet opettajat ovat myös
markkinoineet seuramme toimintaa
oltuaan tyytyväisiä jokavuotisiin
Koululaissuunnistuksiin, joissa on
kahtena viime vuonna kisannut 450
koululaista.

Hippo-koulun konsepti on pyritty
vakioimaan, jotta järjestelyt toimisivat
sujuvasti. Ohjelmarunko on vuodesta
toiseen hyvin samanlainen samoissa,
hyvissä ja turvallisissa maastoissa.

Rastivarsat kehittääRastivarsat kehittääRastivarsat kehittääRastivarsat kehittääRastivarsat kehittää

nuorisotoimintaansanuorisotoimintaansanuorisotoimintaansanuorisotoimintaansanuorisotoimintaansa
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Haastavampia maastoja haetaan sitten
Nuorten ryhmälle. Sen sijaan harjoitusten
sisältöön on pyritty panostamaan.
Ohjelmasta on laadittu mahdollisimman
monipuolinen ja ennenkaikkea
nousujohteinen. Se alkaa tietenkin
karttaan tutustumisella, jonka jälkeen
seuraavilla kerroilla opetetaan kartan
suuntaus, suunnan otto, suunnitelman
teko, ennakointi ja havainnointi. Siimaria
käytämme mahdollisimman vähän.
Kevätkaudella järjestämme yhden
harjoituksen, jossa opetetaan toiminta
kilpailuissa sekä RR- ja TR-radoilla.
Lisäksi järjestämme hyvän
yhteistyökumppanimme, Mäntsälän
Urheilijoiden kanssa 4 ”osakilpailua”
käsittävän Hippo-Cupin. Tässä cupissa
asiat tehdään niinkuin kilpailussa, mutta
menestys ei ole tärkeintä. Myös vaellus,
aarrerastit, yöseikkailu ja viikonloppuleiri
kuuluvat ohjelmaan.

Hippo-koulussa toiminta on jaettu
kolmeen tasoon. Pikkuhippoihin kuuluvat
6-vuotiaat ja nuoremmat isien ja äitien
kulkiessa mukana auttamassa
ohjaamisessa. Opetus toteutetaan tyyliin:
vähän teoriaa ja paljon elämyksiä
luonnosta. Uudet Hippo-koululaiset
muodostavat toisen ryhmän. Opetuksen
painopiste on tässä ryhmässä.
Jokaisessa harjoituksessa kolmannen
ryhmän muodostavat suoraan
suunnistukseen kykenevät, joille
järjestetään tasonsa mukainen harjoitus.
Uutena opetusmuotona on kehitetty
”Siimarilta suoraan suunnistukseen” -
projekti. 9-12-vuotiaille kauemmin kuin
vuoden harrastaneille lapsille järjestetään
kevään iltarasteilla henkilökohtaista
ohjausta vähintään kuusi kertaa. Seuran
aikuiset osaajat ja vanhemmat nuoret ovat
vastanneet haasteeseen kiitettävästi.

Tiomilan nuorten viesti

Seuramme nuorten ryhmästä koottiin
tämän vuoden Tiomilaan kolme
joukkuetta, kun kaksi Jymyn hiihtäjätyttöä
liittyi seuramme vahvuuteen talven
aikana. Oli hienoa katsella laivalla
sovittujen pelisääntöjen noudattamista.
Nuoret söivät terveellisesti niin kuin
kokeneet suunnistajat olivat opettaneet ja
painuivat pehkuihin mahdollisimman
nopeasti. Aamulla sitten suunnattiin
levänneinä kohti Rosersbergin linnan
pihalle järjestettyä upeaa kisakeskusta.
Nuorten kanssa tutustuttiin johdetusti
kisakeskukseen ja siihen mitä missäkin
tuli tehdä.

Itse kisa lähti käyntiin hyvin. Olli-Petteri
Hirvonen toi ykkösjoukkueen vaihtoon
sijalla 54. Ennakkoon vahvimmaksi
oletettu kolmosjoukkue tuli vaihtoon
sijalla 220 (349 ilmoittautunutta). Ennen
vaihtoa totesin vuoroaan odottavalle 12-
vuotiaalle Valtteri Rantalalle: ”Mene ja
pidä hauskaa, kokeile kuinka monta saat
ohitettua”. Valtteri otti ja juoksi koko
toisen osuuden toiseksi parhaan ajan ja
ohitti 132 joukkuetta nostaen sijaluvuksi
88! Kaikki joukkueet toivat viestin
hienosti läpi. Erityinen hatunnosto kuuluu
kaikille ensikertalaisille. Lopulliset
sijaluvut olivat 94. (RaVa 3), 149. (RaVa
1) ja 247. (RaVa 2).

Kisan jälkeen seurattiin naisten viesti.
Miesten viestiä kaikki nuoret jaksoivat
seurata aamuyön tunneille asti pitämällä
telttoja lämpiminä, kipinämikkoina ja
keittämässä lämmintä vettä kisaajille.

JiiPee
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HEIKIN HARKITUT
HEIKKI LARIO

Rastivarsojen perustaminen 1978 oli itse
asiassa trendikästä.  Suunnistusliiton
mielestä erikoisseuroja tarvittiin jo lajin
imagon takia.  Orimattilassa oli sopivan
ennakkoluulottomia ihmisiä perustamaan
uusi seura.  Virke Oy:n johto oli myös
aikaansa edellä tukiessaan voimakkaasti
henkilökuntansa liikuntamahdollisuuksia.
Virkkeen väkeä osallistui runsaasti
Virkkeen iltarasteille, joilla kävi myös
yleisseura Orimattilan Jymyn
suunnistajia.  Tunnelma oli aika
leppoisaa ja rastit välillä hyvin
piilotettuja.

Oma seura
Uutta seuraa perusteltiin mm. sillä, että
yhdistämällä toiminta voitaisiin saada

uudelle seuralle sponsoritukea ja
näkyvyyttä mediassa.   Myös lähikuntien
suunnistajat oli tarkoitus saada mukaan
erikoisseuraan ja ”Rastikolmio” oli esillä
yhtenä nimiehdokkaana.
Uuden seuran perustamisen takana oli
myös huoli siitä, ettei yksittäinen jaosto
pääse kunnolla toimimaan ja käyttämään
järkevästi taloudellisia varoja
yleisseurassa.  Noihin aikoihin Jymyn
mieskoripalloilu oli korkeassa kurssissa,
1-divisioonassa.  Me jymyläiset olimme
tietysti ylpeitä menestyksestä, niin kuin
nuorten naisten menestyksestä nykyään,
mutta budjettirahojen käyttö jaostojen
osalta taisi silloin ontua.  Kun olisi oma
seura, olisi omat varat, mutta tietysti
myös oma juridinen vastuu.

Rastivarsat 1978-2008

Ovatko tavoitteet toteutuneet?

Rastivarsojen ensimmäisiä kiintorasteja rakentamassa 10.5.1979 Ämmänäyräällä. Mukana talkoissa
hra Jähi, Eero Viirola ja Heikki Lario.
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Joku viisas on sanonut, että kaiken uuden
luomista edeltää  vanhasta luopuminen.
Ehkä me useamman polven
perusjymyläiset olimme sisäistäneet
tämän, emmekä vastustaneet uuden
seuran perustamista, vaan lähdimme
innolla mukaan.  Jymyn
suunnistusjaoston puheenjohtajaksi
valittu Timo Hämäläinen, hänkin
kolmannen polven jymyläinen, hyväksyi
tilanteen ja luopui asemastaan uuden
seuran hyväksi.

Uuden seuran tavoitteet
Perustamisvaiheessa oli esillä ainakin
seuraavia tavoitteita: Kiintorastit kaiken
kansan käyttöön, uusien maastojen
kartoitus, hyvien kilpailujen
järjestäminen, talous vakaalle pohjalle,
junioritoimintaan panostaminen sekä
Suunnistusliiton seuraluokittelussa 1-
luokkaan ja myöhemmin valioluokkaan
pääseminen.
Liitto luopui sittemmin koko
seuraluokittelusta, eikä Rastivarsat
ehtinyt huipulle tilastoissa. Sen sijaan
muut tavoitteet on saavutettu mielestäni
hyvin.  Vaativien kilpailujen järjestäjänä
seura on tunnetusti tehokas ja luotettava.
Vuosien aikana ei ole ilmennyt yhtään
sellaista järjestelyvirhettä, joka olisi
johtanut jonkin sarjan mitätöimiseen tai
uusimiseen. Tällainen toiminta on
mahdollista, kun suunnistuksen
ammattitaito on korkealla ja seurahenki
kitkaton.  Kun jokainen tehtävä koetaan
tarpeelliseksi ja jokainen tuntee itsensä
tärkeäksi, motivaatiota riittää.

Seura on vuosien mittaan kasvanut ja
kehittynyt. Tavoitteiden asettamisessa ei
siten tarvitse olla liian vaatimaton.
Seuraavassa on tavoitteita, joiden

toteuttamiseen seuran nuoremmalla
polvella on tulevaisuudessa täydet
mahdollisuudet:

- Suunnistusliitto luottaa edelleen seuraan ja

antaa  SM-kilpailujen järjestelytehtäviä

muutamien vuosien välein

 - Seura tekee suunnistuskartat kaikista hyvistä

ja pienistäkin suunnistusmaastoista  kymmenen

vuoden kuluessa

- Maanomistajiin ja metsästäjiin pidetään

edelleen hyvät suhteet. Tämä vaatinee sekä

kirjallisen tiedottamisen että vierailukäyntien

kehittämistä

- Nuorison taitotaso ja into osallistua eri tason

kilpailuihin lisääntyy edelleen. Kaikkia tarvitaan

mukaan, jotkut menestyvät, jotkut pelkästään

nauttivat kaverien mukana leireillä ja

kisamatkoilla

- Ohjaajiksi uskaltautuu, motivoituu ja

kouluttautuu runsaasti nuoria ja lasten

vanhempia

- Palkitsemisen käytäntöjä, myös ohjaajia ja

vanhempia (ruusu äidille yms.) koskevia,

kehitetään edelleen

- Orimattilan Iltarastien laatua ylläpidetään

tavoitteena aina yli 100 osanottajaa/ tapahtuma

- Reittihärvelin käyttöä markkinoidaan ja reittien

piirtämistä palkitaan jollain tavalla

- Uudet kiintorastipisteet kaikelle kansalle joka

toinen vuosi, uusi alue noin joka neljäs vuosi

- Yhteistyötä eri lajien välillä kehitetään.

Koripalloonkin peruskuntoa metsästä

- Yhteistyö kaupungin kanssa säilyy hyvänä ja

kehittyy edelleen  ”Terveyttä metsästä” -

periaatteella

- Huippusuunnistusta kohti edetään omin voimin

tuntosarvet kuitenkin ylhäällä, Lisätukea etsitään

yhteistyösopimuksin yrityksiltä
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Jäsenmaksut 2008
Rastivarsojen jäsenmaksujen hinnat vuonna 2008: Perhejäsenmaksu 25 euroa,
aikuisjäsen 12 euroa ja alle 19-vuotias 5 euroa. Jäseneksi liittyminen tapahtuu
yksinkertaisesti maksamalla valittu maksu seuran tilille (Orimattilan OP): 530807-
424912.

Kirjoita maksuun selkeästi 1) oma nimesi ja kaikkien muidenkin nimet, joita maksu
koskee sekä 2) osoitteesi. Osoitetieto on tärkeä, jotta jäsenrekisteri pysyy
ajantasalla. Jos pankkisiirron tila ei riitä kaikkien tietojen välittämiseen toimita
tiedot suoraan jäsenrekisterin ylläpitäjälle, Susanna Hämäläiselle
(susanna.hamalainen@pp.inet.fi, GSM 040 741 2675)

Jäsenedut:
- Seuralehti “Rastiväli” kaksi kertaa vuodessa postitse kotiin (1/talous)
- Osanottomaksut kansallisiin ja alueellisiin kilpailuihin alla olevan mukaan
- Edulliset yhteismatkat suurviesteihin (Jukola ja Halikko)
- 20 euron alennuksen Orimattilan Iltarastien kausikorttista
- Seuran salivuorot (pelit ja ohjatut jumpat) talvikaudella
- Seuran järjestämät suunnistusharjoitukset kesäkaudella

Kilpailumaksut 2008

Rastivarsat maksaa jäsenilleen vuonna 2008 suunnistuskilpailujen

osallistumismaksuja seuraavasti:

- kansalliset kilpailut max 5 kpl

- aluemestaruuskilpailut

- viestit

- Suomenmestaruuskilpailut

Poikkeuksena juniorisarjalaiset, joille maksetaan kaikki kansalliset

suunnistuskilpailut sekä rastiviikot, jotka kuuluvat kaikilla omakustanteisiin

kilpailuihin.

Yli viisi kertaa kauden aikana kansallisiin kilpailuihin osallistuneet saavat kauden

päätteeksi omavastuun suuruisen maksulapun.

Jälki-ilmoittautujat hoitavat ilmoittautumisensa ja osanottomaksut suoraan

kisajärjestäjille. Jos jäät pois kilpailusta ilman hyvin painavaa syytä, niin

luonnollisesti maksat osanottomaksu takaisin seuralle.

Tiedustelut: Mervi Suni
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JOHTOKUNTA 2008

KUNTOSUUNNISTUSVALIOKUNTA 

Esa Orava, Harri Kettunen, Juha Kyrö, Heikki

Lario, Lauri Suomela, Jouni Wallin, Juha

Vähämartti 

- Orimattilan Iltarastien organisointi

- kalusto
- ratamestarikoulutus  

- starttikurssi 

 

TALKOO-JA TALOUSVALIOKUNTA 

Veli-Matti Onnela, Markku Toivonen, Hannakaisa

Haanpää, Timo Hämäläinen, Jouni Mattila, Risto

Orava, Juha Suomela, Kalevi Aalto ja Anne Kuva. 

- kisajärjestelyt

- varainhankinta, kampanjat, tapahtumat, ravintola

- yhteistyösopimukset 

 

TIEDOTUSVALIOKUNTA 

Esa Orava, Jussi-Petri Hirvonen, Susanna

Hämäläinen, Antti Lepola, Jarkko Ryyppö, Mervi

Suni. 

- kotisivut, seuralehti, paikallislehdistö,

postituslistat 

- sisäinen, ulkoinen tiedotus

- median hoito

- jäsenrekisteri

 

VALMENNUS- J A NUORISOVALIOKUNTA 

Tuukka Tuomala, Jussi-Petri Hirvonen, Jukka

Kettunen, Taina Kuoppamäki, Juha Kyrö, Vuokko

Leirimaa, Antti Lepola, Arttu Munukka, Päivi

Orava, Juha Rantala, Pekka Raunio, Hannu Laiho,

VALIOKUNNAT 2008
Markku Hämäläinen, Jari Lehtonen, Heikki Jokinen,

Anneli Laine

- kilpasuunnistus 

- valmennustapahtumat, leirit, kilpailut + viestit,

seuran mestaruuskisat 

- nuorten toiminnan organisointi, ryhmät 
- ohjaajien koulutus 

- nuorten leirit 

- nuorten kilpailuttaminen + viestit

- varusteet 

KARTTAVALIOKUNTA 

Jorma Hämäläinen, Jari Lehtonen, Jarkko

Ryyppö, Lars Stenstrand 

- kartoitussuunnitelmat

- kisojen anominen 

- kartat 

 

KISAILMOITTAJA 

Mervi Suni

Ylipalontie 3A, 00670 Helsinki

puh. 040 596 3663 

Ilmoittautuminen verkossa: Wilmo 

 

JÄSENREKISTERI 
Susanna Hämäläinen

Ahojäkkäräntie 4 B, 16300 Orimattila,

puh. 040 7412 675 

 

PANKKIYHTEYS 

OP Orimattila 530807-424912 

Jouni Tourunen, puheenjohtaja 

Jorma Hämäläinen 

  

Markku Hämäläinen 

Anneli Laine 

Jari Lehtonen 

 

Antti Lepola, sihteeri 

  

Veli-Matti Onnela 

Esa Orava, varapuuheenjohtaja 

 

Tuukka Tuomala 

 

Tilhentie 9, 16300 Orimattila 

puh. (03) 777 7006 

Koulutie 12, 16300 Orimattila 

puh. (03) 777 3825

Lemmentie 11 A 3, 16300 Orimattila 

puh. (03) 777 1149 

Tietäväläntie 401, 16300 Orimattila 

puh. (03) 777 4274

Poutakatu 6 b 12, 15240 Lahti

puh. 050 557 2565

Laihotie 10, 15860 Hollola 

puh. 040 588 7557

Luhtikyläntie 299, 16300 Orimattila 

puh. (03) 777 3775 

Tiiralokintie 9, 16300 Orimattila 

puh. 040 591 2771

Tiiralokintie 11, 16300 Orimattila 

puh. 0500 469 341 
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