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1 YLEISTÄ 

Päättynyt toimintavuosi oli seuran kolmaskymmenesneljäs. Rastivarsat kuului kertomusvuonna 

valtakunnallisella tasolla Suomen Suunnistusliittoon (SSL) ja sitä kautta Suomen Liikunta ja Urhei-

luun (SLU) sekä aluetasolla Päijät-Hämeen Suunnistukseen sekä Päijät-Hämeen Liikuntaan ja Ur-

heiluun (P-HLU). 

Kilpailumenestys oli kuluneellakin kaudella hyvä. Erityisesti jäi mieleen Nuorten Jukola -menestys: 

ykkösjoukkue selvisi hienosti kuudenneksi ja kolme muuta joukkuetta selvisivät myös hyvin ura-

kastaan. Kilpailumenestystä käsitellään tarkemmin omassa osiossaan. 

Kilpailujen järjestelyissä oli eräänlainen välivuosi. Alueen mestaruuskilpailut tosin järjestettiin Jur-

salan kartalla. Kyseessä oli pitkät matkat ja viestit. Ratamestarina toimi Jouni Tourunen ja kilpai-

lunjohtajana oli Timo Hämäläinen. Perinteiset koululaissuunnistukset pidettiin syyskuussa Virkkeen 

lähimaastossa. Kilpailun johtajana toimi Timo Lohikainen. Kiinnostusta herätti uudenlainen online-

tulostaulu. 

Iltarastitoiminta säilytti suosionsa. Ennätykseen ei tänä vuonna kuitenkaan ylletty, koska runsassa-

teinen kesä vähensi muutamana iltana kävijämäärää. Kiitokset kaikille iltarastitoiminnassa mukana 

olleille ja erityisesti Veli-Matti Onnelan vetämälle iltarastitoimikunnalle. 

Vuoden aikana seuratoimintaamme ovat tukeneet mm. Danske Invest, Orimattilan Sanomat, Ori-

mattilan kaupunki, Orimattilan Osuuspankki, SVUL:n Lahden piirin tukiyhdistys ry sekä seuramme 

nettisivujen mainostajat. Tukijoillemme parhaimmat kiitokset. 

Seuran kerhotilan suhteen ei muutospaineita ole ilmaantunut. Seuran taloudessa on pidetty edelleen 

tiukkaa linjaa. SM-kisojen tuottoa on pystytty käyttämään maltilla, joten siltä osin on hyvä jatkaa 

toimintaa. Joulukuusi- ja Megamyyntitalkoot ovat osaltaan auttaneet kohtuullisen tuloksen tekemi-

sessä. 

Seurakysely ja seuran kehittämisseminaari pidettiin loka–marraskuussa 2012. Tästä lisää myöhem-

min toimintakertomuksessa. Kuten aiemmin tuli todettua seuran satsaukset nuorisotoimintaan ovat 

tuoneet näyttäviä tuloksia viesteissä ja myös yksilöpuolella. Erityiskiitos niille, jotka ovat jaksaneet 

toimia nuorten parissa. 

2 SEURAN HALLINTO 

Seuran puheenjohtajana 2012 toimi Timo Hämäläinen, varapuheenjohtajana John Laukka, sihteeri-

nä Antti Lepola sekä muina johtokunnan jäseninä Jorma Hämäläinen, Markku Hämäläinen, Mikko 

Juhola, Harri Kettunen, Jenna Kuoppamäki ja Timo Lohikainen. Varajäseninä toimivat Reima Liik-

kanen ja Mari Paavilainen. Rahastonhoitajana toimi Tommi Maasilta. Toiminnantarkastajana oli 

Timo Leirimaa ja varalla Simo-Pekka Vennelä. Johtokunta kokoontui kertomusvuonna yksitoista 

kertaa. Sääntömääräisiä kokouksia pidettiin kaksi, joissa osanottajia oli 35 äänioikeutettua jäsentä. 

Seuran karttavaliokuntaa johti Jari Lehtonen, valmennus- ja nuorisovaliokuntaa Esa Orava, iltaras-

tivaliokuntaa Veli-Matti Onnela, tiedotusvaliokuntaa Markku Hämäläinen ja talkoovaliokuntaa 

Jouni Mattila. Hiihtosuunnistuskauden alussa siirryttiin Suomessa uuteen IRMA -kilpailuihin il-

moittautumisjärjestelmään, sen yhteyshenkilönä seurassamme toimi Ari Kyöstilä. Jäsenrekisteriä 

piti Susanna Hämäläinen. Varustetiimin vetäjänä toimi Tomi Nieminen. 
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Mervi Suni oli seuran edustaja Päijät-Hämeen Suunnistuksen hallituksessa. Seuran edustajaksi Päi-

jät-Hämeen Liikunta ja Urheilun kokouksiin ja Suunnistusliiton liittokokoukseen valittiin Timo 

Hämäläinen. 

3 JÄSENET 

Seuran jäsenmäärä vuonna 2012 oli 294 (jäsenmaksun maksanutta), joista 103 alle 19-vuotiaita. 

Jäsenmaksut olivat; 25 € aikuisilta, alle 19-vuotiailta 15 € ja perhemaksu 50 €. 

Suomen Suunnistusliiton kilpailulisenssin lunastaneita suunnistajia seurassa oli 159, joista 75 

(47 %) alle 14-vuotiaita, 14 (9 %) 15–18-vuotiaita ja 70 (44 %) aikuisia. Lisenssisuunnistajista 63 

(40 %) oli naisia ja 96 (60 %) miehiä. 

4 VALMENNUSTOIMINTA 

Valmennustoiminnan tavoitteena oli tarjota kehittäviä harjoituksia seuran suunnistajille ikään ja 

tasoon katsomatta. Viikkoharjoittelun runko talvikaudella koostui seuraavista tapahtumista: 

 Maanantain liikuntakerho, Tönnön koulu klo 18 

 Tiistain yhteislenkki, Urheilutalo klo 18  

 Keskiviikon lamppulenkki, Tönnönkoski klo 18 

 Salivuoro: Keväällä Tönnön koulu klo 17.30, syksyllä Erkko-lukio klo 17.30 

 Spinnin-vuorot perjantaisin AlfaMoverilla, kertaa vuoden aikana 

 Lauantain pelivuoro, Instituutti klo 16.30  

 Sunnuntain pitkä harjoitus 

Viikkoharjoitusten osallistujamäärät 2012: 

 alle 20 vuotiaat yli 20 vuotiaat Yhteensä 

Liikuntakerho, maanantai 281 46 327 

Yhteislenkki, tiistai 98 57 155 

Urajuoksu, keskiviikko 80 87 167 

Jumppa, torstai/perjantai 27 55 82 

Pelivuoro, lauantai 82 117 199 

Pitkä harjoitus, sunnuntai 67 79 146 

Yhteensä 635 441 1 076 

 

Leiritoiminta vuonna 2012 oli aktiivista. Järjestetyt leirit olivat:  

 Viikonloppuleiri, Vierumäki, 6.–8.1.2012 (35 osallistujaa) 

 Päiväleiri, Lahti–Hollola, 22.1.2012 (17 osallistujaa) 

 Päiväleiri, Orimattila, 12.2.2012 (11 osallistujaa) 
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 Päiväleiri, Hyrylä, 18.3.2012 (16 osallistujaa) 

 Kevätleiri, Rymättylä, 13.–15.4.2012 (47 osallistujaa) 

 Jukolan ennakko, päiväleiri, Vantaa, toukokuu (22 osallistujaa) 

 Leiri- ja kisamatka Nuorisoviestiin ja Oravatonniin, Rymättylä, 21.–23.9.2012 (46 osallistu-

jaa) 

 Hippo-suunnistuskoulun päätösleiri 26.–28.10.2011 (42 osallistujaa) 

 Päiväleiri, Orimattila, 25.11.2012 (19 osallistujaa) 

Seuran nuoret suunnistajat (23 leiriläistä, 3 ohjaajaa) osallistuivat Suunnistusliiton Leimaus-leirille 

Vuokatissa. Bussimatka tehtiin yhteistyössä Lahden Suunnistajat-37:n ja Hollolan Urheilijoiden 

kanssa. 

Testijuoksuja Kankaanmäen tiereitillä juostiin keväällä 2 kpl.  Kesäkaudella yhdessä Orimattilan 

Jymyn hiihtojaoston kanssa juostiin kaksi Cooperin testiä sekä kaksi 1 000 metrin ratatestiä. Joulu-

kuussa uuden harjoituskauden aloitustestinä juostiin 3 000 metrin ja 5 000 metrin testit Pajulahtihal-

lissa. 

Pajulahtihallissa järjestettiin kevään aikana kaksi juoksutekniikka-/vauhtiharjoitusta. 

Kuukauden treeni -konsepti oli jälleen käytössä vuoden 2012 aikana. Jäsenistön käytössä oli harjoi-

tuksia, joissa treenin rata oli vapaasti ladattavissa seuran valmennussivuilla ja rastiliput pidettiin 

metsässä kuukauden ajan.  

Muita tapahtumia: 

 Seuranmestaruushiihdot Hiihtokeskuksessa 11.3.2012  

 Korttelikuppi kaupungintalolta 28.3.2012 

 Jukolakatsastus Mäntsälässä 6.6.2012 

 Hiihtosuunnistusharjoitus Hiihtokeskuksessa 29.12.2012 

Rastivarsoilla on käytössä useampikin virtuaaliyhteisö, joissa harjoittelukaverin tekemisiä voi seu-

rata ja useissa myös antaa kommentteja aiheeseen liittyen. Urheilijoille itselleen suurin merkitys on 

omien treenien vertailu toisten kanssa ja sitä kautta motivoituminen omaan harjoitteluun. Myös hy-

vien harjoitusideoiden ammentaminen käy kuin luonnostaan samanhenkisessä porukassa. Tilastoin-

ti- ja yhteenvetotoiminnot puolestaan säästävät paljolta manuaaliselta työltä. Yhteisöjä ovat: Face-

book-ryhmä 'RaVa treenipankki', Attackpoint-harjoituspäiväkirja, Doma GPS-karttapalvelin (yh-

dessä QuickRouten kanssa), Movescount-yhteisö Suunto-rannetietokoneiden käyttäjille ja Google 

Docsissa toimiva treenien kävijämääräseuranta, jota valmennus- ja nuorisovaliokunta ylläpitää. 
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5 NUORISOTOIMINTA 

Seuran nuorisotoiminnan nousujohteisuus jatkui edelleen edellisestä vuodesta.  

Isommat nuoret tekivät yhä enenevässä määrin arvokasta seuratyötä, mm. nuorempien ohjaamisessa 

sekä Orimattilan Iltarasteilla. Parhaana osoituksena nuorten kyvyistä oli isompien nuorten järjestä-

mä Hippoleiri. Vanhempien osuus järjestelyissä ja ohjaustehtävissä oli tänäkin vuonna korvaamat-

toman arvokasta.  

Vuonna 2012 toiminnassa oli mukana nuoria seuraavasti: 

Ryhmän nimi Lukumäärä 

Hippokoulu: Ketut 27 

Hippokoulu: Lumileopardit 21 

Hippokoulu: Sudet 13 

Nuorten Ryhmä (13–20 v) ja Hippokouluun kuulumattomat alle 13-vuotiaat 

(jos on sekä Hippo- että Nuorten ryhmässä, on laskettu vain Susiin) 

30 

Yhteensä 91 

Hippo-suunnistuskoulun ryhmät vuonna 2012 olivat: 

 Ketut: Alkeisryhmä 7–10 -vuotiaille 

 Lumileopardit: Kertausryhmä 8–14 -vuotiaille 

 Sudet: Jatkoryhmä 10–14 -vuotiaille. 

Hippo-suunnistuskoulu koostui 17 tapahtumasta, joista neljä oli Hippo-Cup -”osakilpailuja” yhteis-

työssä Mäntsälän Urheilijoiden suunnistusjaoston kanssa, yksi kaikkien nuorten suunnistusviikon-

loppu Nuorisoviestissä ja Oravatonnissa Varsinais-Suomessa sekä yksi ohjattu yöharjoitus. 

Suunnistuskoulun kesäkauden päätti leiri Salusjärven leirikeskuksessa. 

Hippo-suunnistuskoulun toiminta jatkui talvikautena maanantaisin lasten- ja nuorten liikuntakerho-

na Tönnön koululla klo 18–19.  

Kerholaisia oli keväällä 18 ja syksyllä 24 henkilöä. Kerho kokoontui keväällä 12 ja syksyllä 9 ker-

taa. Teemoina olivat mm. erilaiset salissa suoritettavat suunnistustehtävät, kehonhallinta, jouk-

kuepelit, ketteryysradat jne. Eri ohjaajia oli keväällä 8 ja syksyllä 7 henkilöä. 

Rastivarsat oli Suomen neljänneksi suurin seura kilpailevien 14–20 -vuotiaiden määrällä mitattuna. 
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Rankilistalle Rastivarsojen nuoria ylsi seuraavasti: 

5/D10, 5/H10, 7/D12, 3/H12, 5/D14, 3/H14, 7/D16, 9/H16, 4/D18, 3/H18, 2/D20 ja 2/H20. Yhteen-

sä seurassa oli 55 rankipisteitä kerännyttä nuorta. 

Nuorten vakioviikko-ohjelma oli: 

 maanantaisin ohjattu liikuntakerho Tönnön koululla (syyskaudesta alkaen) 

 tiistaisin seuran yhteislenkki 

 keskiviikkoisin lamppulenkki Pariisin uralla tai Korttelikuppi/Yökuppi  

 perjantaisin seuran salivuoro/jumppa Erkko-lukiolla tai muutamana perjantaina suosittu 

spinning-vuoro Kehräämöllä 

 lauantaisin seuran pelivuoro Instituutilla 

 sunnuntaiaamuisin pitkä harjoitus, useimmin urajuoksuna peruskestävyysvauhdilla. 

Nuoret ja heidän perheensä osallistuivat yhä aktiivisemmin Orimattilan Iltarasteille, seuran järjes-

tämiin harjoitustapahtumiin sekä leireille. Venlojen viestiin osallistui kahdeksan (6 vuonna 2010) 

alle 21-vuotiasta tyttöä ja Jukolan viestiin vastaavasti kahdeksan poikaa (myös 8 vuonna 2010).  

Nuorten Jukolaan Vehmaalla osallistuttiin ennätyssuurella osanotolla, peräti neljällä täysin omalla 

joukkueella ja tukien vielä muita seuroja joukkueiden täydentämisellä. Ykkösjoukkue teki jälleen 

kerran seurahistoriaa sijoittumalla ensimmäistä kertaa palkintosijalle, kuudenneksi. Myös kakkos-

joukkue teki uuden ennätyksen (42.) ja nelosjoukkue oli ensimmäisellä esiintymisellään 115. Kol-

mosjoukkuekin ylsi melkein ennätykseen sijoittumalla 78:nneksi ennätyksen ollessa kaksi sijaa pa-

rempi.  

Seuran nuoria osallistui runsain joukoin myös Koululiikuntaliiton mestaruuskilpailuihin Hyvinkääl-

lä koulukuntiensa Orimattila, Hollola, Lahti ja Nastola edustajina.  

Nuoret menestyivät SM-kilpailuissa selvästi aikaisempia vuosia paremmin. Kultaisen SM-mitalin 

seuran kilpailijoista voittivat pyöräsuunnistuksessa Verneri Nieminen (sprintti) ja Miska Tervala 

(pitkä matka). SM-hopeaa voitti ampumasuunnistuksessa Juho Kuoppamäki. Emilia Hyvärinen saa-

vutti viidennen sijan SM-erikoispitkillä. Samoin viidenneksi ylsi SM-viestissä D18-joukkue ko-

koonpanolla Inka Komonen, Milla Lohikainen ja Emilia Hyvärinen. D16-viestijoukkue kokoon-

panolla Roosa Hyvärinen, Kia-Lotta Hirvonen ja Anni Kyrö saalisti yllätysplaketin sijoittumalla 

10:nneksi. SM-sprintissä plakettisijoille ylsivät Valtteri Rantala (6.) ja Roosa Hyvärinen (8.). SM-

pitkillä matkoilla Valtteri Rantala sijoittui sijalle 7 sarjassa H16.  

Ungdomens Tiomilaan Ruotsin Tidaholmissa osallistuttiin joukkueilla sekä HD18- että D18-

viesteissä. 

Fin5-rastiviikolla Valtteri Rantala oli kokonaistuloksissa kolmas sarjassa H16E. 

Rastivarsojen nuorisotoiminnan kasvatti ja aiempi Nuorten ryhmän kapteeni Tommi Leirimaa valit-

tiin Reserviupseerikurssinsa parhaaksi urheilijaksi suunnistustaitojensa ja kuntonsa ansiosta. 

Vuoden 2012 lopulla Nuori Suomi -sinetin uusintaa varten seuran nuorten pelisäännöt päivitettiin. 

Se tehtiin yhteistyössä nuorten, heidän vanhempiensa ja seura-aktiivien kesken. 
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6 TIEDOTUSTOIMINTA 

Keväällä 2012 toteutettiin jo seitsemättä kertaa Orimattilan Iltarastien ja Hippo-koulun nelivärinen 

ennakkolehti. Esite jaettiin talkootyönä Orimattilan talouksiin ennen Iltarastikauden alkua. Lisäksi 

lehti oli jaossa lähialueen suunnistustapahtumissa. 

Ajankohtaisten asioiden tärkeimpänä tiedotuskanava toimivat seuran kotisivut (rastivarsat.fi), jota 

päivittäisessä tiedotuksessa tukivat sähköpostilistat. Vuoden 2011 lopussa käytössä olivat seuraavat 

sähköpostilistat: lista koko seuralle, venlat, hippo, hippo-ohjaajat, valmentajat ja nuoret. 

Seuran kotisivujen tapahtumakalenteri ja uutiset -palsta olivat käytössä ja päivittyivät ahkerasti use-

an seurajäsenen toimiessa kirjoittajina. Uutena tiedotusvälineenä avattiin sosiaalisessa mediassa 

(Facebook) seuran sisäinen treenipankki-sivusto.  

Suuren suosion seuramme kotisivuilla on saavuttanut Kuvat-sivusto. Se on ollut käytössä vuodesta 

2007. Tammikuussa 2012 tutkailtiin tilastoja Kuvat-sivuston käytöstä. Kuvahakuja oli siihen men-

nessä tehty 5,7 miljoonaa kpl, kävijöitä sivustolla oli ollut 366 000, eniten kuvahakuja yhtenä päi-

vän 67 200 kpl (20.9.2010, kaksi päivää järjestämämme SM-keskimatkan jälkeen), eniten kävijöitä 

yhtenä päivänä 2 780 kpl (14.4.2009, heti Viron leirimatkan jälkeen) ja eniten kävijöitä kuukaudes-

sa 19 200 kpl (syyskuu 2010, mm. edellä mainittu SM-kisa ennakkomaastokuvineen ym.). Kuvien 

suosio on jatkunut. 

Tapahtumatiedotuksessa tukeuduttiin edelleen vahvasti Orimattilan Sanomien seuratoimintapals-

taan. Suunnistustuloksia, -juttuja ja kuvamateriaalia toimitettiin paikallislehden käyttöön aktiivises-

ti. Erityisesti kesäkaudella kisatapahtumista julkaistiin viikoittain uutisia paikallislehdissä. 

Huhtikuun Kaupunkisuunnistuksessa, iltarastikauden avauksessa, Orimattilan Sanomat toimivat 

tapahtuman pääyhteistyökumppanina. 
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7 ILTARASTITOIMINTA, ORIMATTILAN ILTARASTIT 

Orimattilan Iltarastit on saavuttanut vakiintuneen suosion orimattilalaisten keskuudessa.  Vuoden 

2012 kävijämäärä pysyi edellisen vuoden tasolla.  Suorituksia kirjattiin kaikkiaan yhteensä 3 540 

(kaudella 2011 yhteensä 3 555).  Kaupungin eri puolilla tapahtumia oli yhteensä 25 kpl ja keski-

määrin iltarasteilla kävi 148 kuntosuunnistajaa.  

 

 

Iltarasteista tiedotettiin totuttuun tapaan.  Ennen kauden alkua tuotettiin ennakkolehti, jota jaettiin 

pääasiassa keskustaajamaan, mutta myös jonkin verran kyliin. 

Iltarastien omilla nettisivuilla tapahtumista tiedotettiin etukäteen sekä tapahtuman jälkeen tuloksin 

ja usein myös kuntosuunnistajien haastatteluin. 

Viikoittain tapahtumista ilmoitettiin edelleen Orimattilan Sanomien, Seutunelosten ja Etelä-Suomen 

Sanomien tapahtumapalstoilla. Sähköpostilistalle lista@orimattilaniltarastit.fi kuuluneet henkilöt 

saivat viikoittain ennakot tulevan tapahtuman tarkemmista yksityiskohdista. 

mailto:lista@orimattilaniltarastit.fi
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8 KARTOITUSTOIMINTA 

Jari Lehtonen päivitti Jursalan kartan aluemestaruuskisoihin ja kartoitti Tuhkurinjärven alueen ke-

vään 2013 kansallisia varten. 

Harri Hytönen aloitti keskustan alueen sprinttikartan laajennustyöt. 

Emilia Hyvärinen kartoitti Mallusjärven leirikodin pihamaaston ja teki Unkerin maastotyöt. 

Iltarastien karttoja päivitettiin tarpeen mukaan. 

Seuralla on käytössään OCAD 9 -kartanpiirto-ohjelma. Iltarastien ja harjoitusten kartat tulostettiin 

seuran väritulostimella ja ratojen laadinnassa käytettiin Condes-ratasuunnitteluohjelmaa. Veli-Matti 

Onnela hoiti tulostuksen.  

9 KILPAILUTOIMINTA 

Järjestetyt kilpailut 

AM-pitkät matkat ja viestit Jursalassa 11.–12.8.2012 

Rastivarsat järjesti Päijät-Hämeen Suunnistuksen aluemestaruuskilpailut lauantaina 11.8 pitkällä 

matkalla. ja sunnuntaina 12.8. viesteissä. Kisakeskuksena toimi Heinämaan halli ja kenttä Jursalas-

sa. Sää oli lauantaina viileä mutta sateeton. Sunnuntain viestit kisattiin aurinkoisissa ja vaihteeksi 

kesäisen lämpimissä merkeissä. 

Henkilökohtaiseen kilpailuun starttasi yli 200 suunnistajaa. Rastivarsojen omat nuoret osallistuivat 

kisaan ja saavuttivatkin henkilökohtaisessa kilpailussa 15 mitalia ja viesteissä 11. Pääsarjaan osal-

listunut naisten joukkueemme oli hopealla. Vanhempi seuraväki huolehti järjestelytehtävistä. Kil-

pailut onnistuivat ja järjestelyt toimivat. Kilpailunjohtajana toimi Timo Hämäläinen ja ratamestarina 

Jouni Tourunen. 

Muut kilpailut 

Neljät seuranmestaruuskilpailut pidettiin, joista kolme järjestettiin itse ja yömestaruudet ratkottiin 

Yökupin osakilpailun yhteydessä. 

Seuranmestaruushiihdot pidettiin 11.3.2012 Hiihtokeskuksessa, osallistujia oli 20. 

Sprinttisuunnistuksen seuranmestaruuskilpailu järjestettiin Iltarastien 14.5.2012 yhteydessä Maken 

Maililla (jo 16. kerta). Seuran sprinttisuunnistusmestariksi (tasoitettu aika) suunnisti Valtteri Ranta-

la, hopealle Esa Orava ja pronssille Eriikka Nenonen. Seurasta osallistujia oli mailin matkalla neli-

senkymmentä ja koko tapahtuma keräsi 157 suunnistajaa. 

Seuranmestaruuskilpailu pitkällä matkalla suunnistettiin 14.10.2012 Lahden Merrasjärvellä. Jouko 

Andelin (Lahden Taimi) ryhmineen vastasi järjestelyistä ja Joukon radat olivatkin hyvät: kisaajat 

joutuivat tekemään työtä aina rastiympyrän keskipisteeseen saakka. Pisimmällä A-radalla kovinta 

vauhtia piti Esa Orava, keskiradalla Hannu Laiho ja lyhyellä C-radalla Anni Kyrö sekä D-radalla 

Veikka Orava. Seurasta osallistujia oli 38. 



RASTIVARSAT RY 

TOIMINTAKERTOMUS 2012 

 

 

 

Sivu 10  

 

Seuran yösuunnistusmestaruudet ratkottiin 19.9.2012 Nastolan Kolunkuopilla Yökupin yhteydessä. 

Osallistujia oli varsoista 16. Pitkällä radalla nopein oli Tatu Leirimaa, keskiradalla Simo-Pekka 

Vennlä ja lyhimmällä radalla Anni Kyrö. 

Perinteinen Orimattilan Koululaissuunnistus järjestettiin 26.9.2012 Urheilukeskuksessa. Kilpailun-

johtajana oli Timo Lohikainen, Pekka Raunio laati radat. Järjestelyihin osallistui mittava joukko 

seuran talkoolaisia. Suunnistajia ns. kilpasarjoissa oli 229 ja koko tapahtumassa Rastiralli mukaan 

lukien noin 370. 

Kilpailumenestys 

SM- ja edustustaso 

Miska Tervala sijoittui hiihtosuunnistuksen SM-pitkällä matkalla Miehikkälässä plakettisijalle 8. 

sarjassa H16. Myös SM-hiihtosuunnistusviestistä saatiin plaketteja, H16-trio Olli Liikkanen, Eemeli 

Kiljunen ja Miska Tervala oli 6. ja H40-sarjassa kisannut triomme Jyrki Tuokko, Juha Kiljunen ja 

Reima Liikkanen 5. Hiihtosuunnistuksen erikoispitkän matkan SM-kilpailussa Pellossa Jyrki Tuok-

ko vastasi varsojen parhaasta sijoituksesta ollen 5./H40. Lumitoukolan Viertola-sarjassa Kangas-

niemellä 47:n joukkueen kilvassa kokenut varsatrio Jyrki Tuokko, Reima Liikkanen ja Juha Kilju-

nen oli kahdeksas. 

SM-ampumasuunnistuksesta saatiin tänäkin vuonna mitaleita: Tuusulassa 11.–12.5. Leena Aalto 

(D21) 3./sprintti ja 3./pitkä matka, Juho Kuoppamäki (H18) 2./sprintti ja Taina Kuoppamäki (D45) 

2./sprintti. 

Päivi Orava (D45) ja Heikki Vestola (H50) kasvattivat jälleen SM-palkintosaldojaan hopeisilla mi-

taleilla SM-erikoispitkillä matkoilla 2012 Kortesjärvellä. Rastivarsojen nuoret jatkoivat hyvää nou-

suaan. Parhaiten menestyi Emilia Hyvärinen sijoittuen SM-plakettisijalle, viidenneksi sarjassa D18.  

Sprinttisuunnistuksen SM-kilpailuissa (R2) Seinäjoella Tessa Pulli saavutti 4. sijan sarjassa D40. 

Hienoja plakettisijoja suunnistettiin myös R1 sprintin SM-kilpailussa Tampereella: Valtteri Rantala 

oli 6. sarjassaan H16 ja Roosa Hyvärinen 8. sarjassa D15. 

Tiomilassa Ruotsin Motalassa naisten joukkue suunnisti sijalle 115., nuorten ykkösjoukkue seura-

ennätyssijalle 80. (ollen parhaimmillaan 19:ntenä kahden osuuden jälkeen), nuorten kakkosjoukkue 

172. ja kolmosjoukkue 183. Rastivarsojen miehet juoksivat yhdistelmänä RaVa/Delta/LS-37 sijalle 

152. 

Sprinttisuunnistuksen SM-kilpailuissa (R1) Tampereella koleassa kesäkuun alun kelissä nuoret saa-

vuttivat kaksi plakettisijaa: Valtteri Rantala oli kuudes sarjassa H16 ja Roosa Hyvärinen kahdeksas 

sarjassa D15.  

Jukolan Viesti suunnistettiin 16.–17.6.2012 Vantaan Hakunilassa. Rastivarsojen Venlat osallistuivat 

kisaan ennätyksellisellä 8 joukkueella, miesten viestissä varsajoukkueita oli 6. Mainittakoon, että 

Rastivarsojen joukkueissa oli mukana ennätykselliset viisi nuorta ensikertalaista eli 15-vuotiasta 

suunnistajan alkua. Rastivarsojen 1. joukkue sijoittui Venloissa sadan joukkoon jo viidennen kerran 

peräkkäin, sijoitus oli nyt 78. Muiden Venla-joukkueiden sijoitukset olivat 210., 357., 555., 797., 

905., 912. ja 1114. Miesten 1. joukkueen kohtaloksi Jukolassa tuli hylkäys ankkuriosuudella. Kak-

kosjoukkue ylsi sijalle 330. ja muiden joukkueiden sijat olivat: 559., 563., 870. ja 1097. 
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Verneri Nieminen debytoi vakuuttavasti pyöräsuunnistuksen SM-sprinttimatkalla Joutsassa.  H16-

sarjan kultamitali tuli minuutin erolla kakkoseen. Kokenut Mika Tervala otti H21-sarjasta arvok-

kaan hopeamitalin, vaikka muut omanikäiset ajavat 40-sarjassa. Reima Liikkanen voitti hopeaa sar-

jassa H55 ja Olli Liikkanen oli 9. sarjassa H16. Seuraavan päivän pyöräsuunnistuksissa SM-pitkällä 

matkalla vuorostaan Miska Tervala voitti kultaa H16-sarjassa. Olli Liikkanen oli tälläkin matkalla 

9. Mika Tervala sijoittui kymppisakkiin H21-pääsarjassa, samoin Heikki Jokinen H40-sarjassa. 

Pyöräsuunnistuksen SM-kisoja jatkettiin elokuussa Padasjoella keskimatkan ja viestien merkeissä. 

Ungdomens Tiomilan päällekkäisyyden vuoksi seuran nuoret tuoreet pyörämitalistit jättivät menes-

tyspaineet näissä karkeloissa iäkkäämmille. Saaliina oli neljä pistesijaa. Lauantain keskimatkalla 

Mika Tervala 6./H21 ja Reima Liikkanen (4./H55). Sunnuntain pariviestissä Mika Tervala ja Eero 

Jäppinen olivat 6./H21. Ketjurikko jätti sijoitukseen spekulaatiota. Heikki Jokinen ja Tom Karppi-

nen olivat H80-sarjan pariviestissä nelostilalla.  

Nuorten Jukolassa Rastivarsojen ykkösjoukkue kirjoitti lauantaina 18.8.2012 seurahistoriaa uusiksi 

sijoittumalla peräti kuudenneksi. Joukkueessa suunnistivat Miska Tervala, Valtteri Rantala, Anni 

Kyrö, Aatu Orava, Roosa Hyvärinen, Emilia Hyvärinen ja Tatu Leirimaa. Tämä sijoitus on seuran 

nuorten ensimmäinen palkintosija Nuorten Jukolassa. Varsinais-Suomessa Vehmaalla järjestetyn 

viestin voitti Ounasvaaran Hiihtoseura ennen Helsingin Suunnistajia ja Kangasala SK:ta. Kakkos-

joukkueemmekin kirjautti 2-joukkueen uuden ennätyksen seurahistoriaan yltämällä sijalle 42. Kol-

monenkin hätyytteli seuran 3-joukkueiden aiempaa ennätystä edelliseltä vuodelta (76.), nyt tulokse-

na upea sija 78. Nelosjoukkueeseen ei aiempina vuosina ole ollut vielä kykyä, mutta nyt oli. Nelo-

sen ensimmäinen sijoituskirjaus on 115, vielä kaukana yhteislähdön edellä. Paljon on siis toiminnan 

laajuus tullut eteenpäin Rauman ja Jyväskylän vuosista, jolloin ykkösjoukkuekin oli yhteislähdössä. 

Pitkän matkan Suomen mestaruuksista (Ryhmä 1) kilpailtiin Janakkalan Tervakoskella. Rastivarso-

jen Valtteri Rantala vastasi parhaasta varsatuloksesta sijoittumalla seitsemänneksi sarjassa H16. 

Ikäsarjojen (Ryhmä 2) taistot käytiin Savitaipaleen suppamaastoissa. Seuran plakettikannassa piti-

vät Päivi Orava (D45) ja Jarkko Ryyppö (H40) pokaten kuutostilat sarjoissaan. 

Suunnistuksen Suomen mestaruuksia ratkottiin edelleen viikonvaihteessa 15.–16.9.2012 keskimat-

kalla ja viestissä Kangasalla. Ikäsarjoissa (Ryhmä 2) keskimatkan parasta antia oli Irina Mihalkon 

voitto D45-sarjassa. 

R2 sarjojen SM-viesteissä Orivedellä Rastivarsat nappasi neljä pistesijaa. H40-sarjassa ykkösjouk-

kue oli 4. ja kakkonen hieman yllättäen 6. D40-sarjan naiset ja H55-ikämiehet ylsivät myös plake-

teille, molemmat viitospaikalle. Mitalia lähinnä oli 55-sarjan mieskolmikko taistellen aivan loppu-

metreille asti pronssimitalista ja jääden vain niukasti mitalisijasta. 

Ryhmä 1:n keskimatkan Suomen mestaruuskilpailut kilpailtiin lauantaina Joroisissa. Rastivarsojen 

nuoret suunnistivat karsinnoissa pääosin onnistuneesti. Peräti 8 nuorta selvisi A-finaaleihin. A-

finaalit sujuivat urheilijoiden omiin odotuksiin nähden keskinkertaisesti, neljä suunnistajaa sijoille 

17.–20. 

R1 SM-viestit sunnuntaina sujuivatkin sitten jo hyvin. Kilpailu käytiin erittäin suurten korkeusero-

jen sävyttämässä maastossa Leppävirran korkeimman mäen ympäristössä. Ratojen raskaus pudotti-

kin kilometrivauhdit alas. Kun ratamestari lisäksi oli onnistunut tekemään vaativat hajonnat totesi-

vat nuoret, että alusta asti piti suunnistaa yksin, muista ei ollut apua. Parhaasta varsatuloksesta vas-
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tasi tänäkin vuonna D18-joukkue Inka Komonen, Milla Lohikainen ja Emilia Hyvärinen. Tuloksena 

toisen kerran peräkkäin SM-plakettisija, viides. D16-viestissä joukkueemme Roosa Hyvärinen, Kia-

Lotta Hirvonen ja Anni Kyrö pääsivät juhlimaan yllätysplakettia sijalla 10. Kaikkiaan Rastivarsoilla 

oli viesteissä kuusi joukkuetta. 

Koululiikuntaliiton (KLL) mestaruuskilpailuissa Hyvinkäällä 31.8.–1.9.2012 oli ennätysosanotto. 

1 700 suunnistajan joukossa suunnisti 18 Orimattilan edustajaa, lisäksi muutama Rastivarsojen nuo-

ri juoksi omien koulujensa kuntien joukkueissa. Parhaat sijoitukset olivat Ella Hyvärisen (5./D13) ja 

Milla Lohikaisen (6./D17) plakettisijat. Lahtea kisassa edustaneet rastivarsat Inka Komonen 

(7./D20) ja Valtteri Rantala (4./H16) sijoittuivat myös hienosti plaketeille. 

SM-yösuunnistuksessa 2012 Kuusankoskella Rastivarsojen palkintosijoista vastasivat jälleen kerran 

kokeneet yötaitajat Päivi Orava (4./D45), Esa Orava (6./H40) ja Heikki Vestola (6./H50). Nuorista 

varsoista Milla Lohikainen (11./D17) ja Miska Tervala (11./H15) jäivät niukasti kymppikärjestä ja 

plaketista. Miskan ero oli vain vaivaiset 2 sekuntia. 

Perinteinen syksyn suuri seuraviesti, 25manna, suunnistettiin Ruotsin Botkyrkassa. Rastivarsat osal-

listui yhdellä joukkueella, minkä lisäksi varsoja juoksi myös Kärkölän joukkueessa. Joukkueella oli 

takana monia epäonnistumisia ja tällä kertaa päätavoitteena olikin saada hyväksytty suoritus. Irina 

aloitti viestin vauhdilla tullen vaihtoon sijalla 21. Viesti jatkui varmasti ilman suurempia virheitä. 

Etenkin nelososuuden nuoret juoksijat suunnistivat erittäin tasaisesti. Viestin ankkuroi Denis sijalle 

70., ensimmäinen hyväksytty suorituksemme 25mannasta viiteen vuoteen. 

Suunnistajien kauden viimeinen viestikilpailu kotimaassa, Halikko-viesti, suunnistettiin Salossa 

20.10.2012. Tällä kertaa viestiin osallistuneissa kolmessa joukkueessamme ei ollut ensimmäistä-

kään yleisen sarjan suunnistajaa, mikä nostaa hyvien tulosten arvoa merkittävästi. Ykkösjoukkueen 

sija viestissä oli hienosti 13., kakkosjoukkueen 50. ja kolmosjoukkueen 98. Erityisen hienoa on se, 

että Orimattilan Iltarastien kävijöistä on innostuttu tulemaan mukaan viestiin ja mahdollistamaan 

mahdollisimman monen nuoren osallistuminen viestiin. 

Muu kilpailumenestys 

Vuoden mittaan Rastivarsat kilpailivat hiihto-, pyörä- ja jalkasuunnistuksessa saavuttaen hyviä si-

joituksia myös kansallisissa kilpailuissa ja rastiviikoilla. 

Kevään ensimmäisiä kansallisia suunnistuskisoja oli 8.4. OK Raseborgin järjestämä Vårtävling, 

jossa Ryypön Jarkko sijoittui 3:nneksi (H40). 

Perinteisillä Silja-rasteilla, tällä kertaa Paimion Sauvossa, kisattiin 21.4. koleassa ja tuulisessa sääs-

sä. Parhaista varsasijoituksista vastasivat Päivi Orava (1./D45), Heikki Lario (4./H75), Heikki Ves-

tola (3./H50), Anni Kyrö (4./D14), Emmi Kiljunen (5./D10RR), Tessa Pulli (5./D40), Eemeli Kilju-

nen (6./H14) ja Miska Tervala (6./H15).   

Kevätkauden suuravauskilpailu, FinnSpring, kilpailtiin Sipoossa 28.–29.4. yli 2 800 osallistujan 

voimin. Seniorisuunnistajat vastasivat kirkkaimmista sijoista: Päivi Orava (3./D45A), Hannu Laiho 

(1./H50AL), John Laukka (2./H55AL) ja Pekka Raunio (3./H60AL). Hyvin menestyivät myös nuo-

ret Miska Tervala (8./H15), Anni Kyrö (9./D14A) ja Emilia Hyvärinen (12./D18A) kovatasoisissa 

sarjoissaan. Sunnuntain viesteissä H21AL-joukkueemme oli toinen ja D21AL-joukkueemme kol-
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mas. HD14-viestissä joukkueemme veivät viestiä kaksoisjohdossa kahden osuuden jälkeen, loppusi-

joitukset olivat hienosti 5. ja 11. peräti 52 joukkueen joukossa. 

Vierumäen AM-sprintissä tarjottiin vauhdikkaita ja selkeitä reittejä. Rastivarsat nappasivat 25 AM-

mitalia, joista 9 kultaista. H40- ja H55-sarjoissa saatiin, miesmuistiin ensimmäiset, AM-

tuplatriplavoitot eli kolmoisvoitto kahdessa sarjassa. Samalla kilpaillun kansallisen sarjan voittoihin 

ylsivät Päivi Orava, Eveliina Lohikainen, Mika Tervala ja Reima Liikkanen. 

Emilia Hyvärinen voitti D18-sarjan selvästi Vehkalahden Veikkojen kevätkansallisissa, Valtteri 

Rantala oli H16-sarjan kakkonen ja Mika Tervala 3./H40. Samaisena helatorstaina kisattiin 1 500 

suunnistajan voimin Hiidenkiertäjien Prisma-rasteilla. Parhaista varsasijoituksista vastasivat Jarkko 

Ryyppö (2./H40) ja Päivi Orava (2./D45). Eveliina Lohikainen suunnisti myös hyvän kilpailun 

(5./D12). 

Nuorten juoksuvoimasta kertoo, että Valtteri Rantala sijoittui Koululiikuntaliiton maastojuoksumes-

taruuskilpailuissa Vierumäellä pronssille sarjassa pojat 7–10 lk. 

Suunnistusliiton VOL-leirille Raaseporin Kisakeskukseen valittiin seuramme nuorista menestyksen 

perusteella Elina Immonen, Valtteri Rantala, Olli Liikkanen ja Miska Tervala. 

Verneri Nieminen saavutti Keravan Keinukallion kansallisista pyöräsuunnistuskisoista (2 pv) hie-

nosti yhteiskilpailun kakkostilan H16-sarjassa. 

Tampere-Gamesissa suunnistettiin perjantaina sprintti, lauantaina keskimatka ja sunnuntaina pitkä 

matka. Sprintissä Tessa Pulli piti parasta varsavauhtia voittamalla sarjansa (D40). Veli-Matti Pulli 

piti myös yllä hyvää vauhtia sijoittumalla kuudenneksi (H40). Kilpailut olivat samalla EM-katsastus 

18-vuotiaille. Lauantain keskimatkalla Emilia Hyvärinen oli 4./D18E ja Tatu Leirimaa 12./H18E. 

Tessa Pulli voitti sarjassaan myös lauantain keskimatkan (D40). Anni Hyvärinen suunnisti viikon-

lopun hienosti ja oli kolmen päivän yhteisajoissa toinen (D9RR). 

Juniorisuunnistajamme menestyivät hienosti Päijät-Hämeen alueoravapolkukilpailuissa Asikkalassa 

tuomisinaan 7 kultaa, 2 hopeaa ja 5 pronssia. Rastivarsoilla oli Lahden Suunnistajien jälkeen kilpai-

lun toiseksi suurin joukkue, 22 osallistujaa. 

Kainuun Rastiviikolla 1.–6.7.2012 Kajaanin suppamaastoissa suunnisti 3 500 kilpailijaa ja 700 kun-

torastilaista. Eliittisarjoissa rastivarsoista menestyi parhaiten Emilia Hyvärinen, ollen tasaisen sarjan 

jälkeen kokonaistuloksissa seitsemäs D18E-tytöissä. Muissa sarjoissa hyvistä varsatuloksista vasta-

sivat Heikki Jokinen (4./H40AL), Emmi Kiljunen (6./D10RR), Heikki Lario (6./H75), Krista Tuo-

minen (9./D13A) ja Juha Kiljunen (10./H45AL). Rastiviikkoleirin aikana Timo ja Milla Lohikainen 

pitivät koulutusta niin Suunnistussimulaattorin käyttöön kuin Quickrouten hyödyntämiseen. Osan-

otto oli innostunut ja nyt meillä on monta uutta osaajaa. 

Fin5 rastiviikko käytiin 29. kerran, tällä kertaa Etelä-Pohjanmaalla Jurvan ja Teuvan pitäjissä. Osal-

listujia oli kovin vähän verrattuna KRV:hen, vain reilut 1 000 suunnistajaa. Eliittisarjoissa parhaasta 

suorituksesta vastasi H16E-sarjassa Valtteri Rantala ollen yhteistuloksissa kolmas. Lassi Kuva si-

joittui 10:nneksi H12-sarjassa. Reima Liikkanen oli H55AL-sarjan kakkonen. 

Kaksipäiväinen Lahti-suunnistus kisattiin Pesäkalliossa 35. kerran todellisessa hellekelissä. Ensim-

mäisen päivän kilpailu oli sekä fyysisesti että taidollisesti vaativa. H/D16-18-20-21-sarjoissa har-

vemmin käytetty 1:15 000 -kartta teki kilpailusta taitavimmillekin suunnistajille riittävän haastavan. 
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Yhteistuloksissa ykkössijan saavuttivat varsoista Jarkko Ryyppö (H40A), Päivi Orava (D45), Emi-

lia Hyvärinen (D18) ja Anni Kyrö (D14). Kakkossijalle ylsivät Lassi Kuva (H12), Roosa Hyvärinen 

(D15), Valtteri Rantala (H16), Milla Lohikainen (D18) ja Heikki Vestola (H50A) sekä kolmossijal-

le Eveliina Lohikainen (D12), Ella Immonen (D14) ja Mika Tervala (H40A). Sunnuntain kilpailussa 

useat rastivarsat suunnistivat lisäksi itsensä alueemme uusiksi keskimatkan mestareiksi. 

Ungdomens Tiomila-viestiin Ruotsin Tidaholmissa osallistuttiin kahdella joukkueella. Paikalle oli 

kokoontunut noin 1 500 suunnistajanuorta Pohjoismaista. Rastivarsoilla oli joukkueet sarjoissa H18 

ja D18. Pojat saavuttivat loppusijan 47 ja tytöt sijan 64, joka on seuran tyttöjen ennätyssija Ungissa. 

Vuoden 2012 Kultainen Kompassi -finaalin Päijät-Hämeen joukkueeseen valittiin viisi nuorta rasti-

varsaa: Anni Kyrö, Ella Immonen, Ella Hyvärinen, Aatu Orava ja Eemeli Kiljunen. 

Perinteinen syyskauden lähitapahtuma Hollola-Rastit kisailtiin hienoissa puitteissa Tennilässä 600 

osallistujan voimin. Keskimatkan radoilta Rastivarsat saalistivat kuusi ykköstilaa: nuoret Anni Hy-

värinen, Elina Immonen, Aapo Maasilta, Lassi Kuva ja Aleksi Anttila sekä hieman kokeneempi 

Heikki Lario kuittasivat arvokkaat ykköspalkinnot. 

21.–22.9.2012 tehtiin bussimatka XXI Nuorisoviestiin Turkuun ja Oravatonni-kilpailuun Mynämä-

elle. Oravatonnin osallistujamäärä oli noin 1 400 kilpailijaa eri sarjoissa. Nuorisoviestin A-sarjassa 

ykkösjoukkueemme oli hienosti 13. ja kakkosjoukkue 27.  Nuorisoviestin B-sarjassa joukkueemme 

olivat sijoilla 18. ja 68. Avoimessa C-sarjassa Rastivarsoilla oli peräti neljä joukkuetta. Rastivarso-

jen kakkosjoukkue kisasi jopa kisan voitosta, mutta aloitusosuuden ongelmien johdosta loppusija 

oli 3. 

Sunnuntain Oravatonni-kilpailussa Aapo Maasilta korjasi H10RR-sarjan voiton. Emmi Kiljunen 

ylsi myös palkintopallille D10RR-sarjassa sijoittumalla kolmanneksi. Anni Kyrö täydensi seuran 

palkintomenestystä viidennellä sijallaan sarjassa D14. Tänä vuonna Rastivarsat ylsi uuteen Orava-

tonnin seurapiste-ennätykseen, kahdeksanneksi, kun 42 seuraa ylsi pisteille. Pisteitä toivat Aapon, 

Emmin ja Annin lisäksi Annika Tuoresjärvi (9./D16), Roosa Hyvärinen (9./D15), Eveliina Lohikai-

nen (9./D12), Olli Liikkanen (10./H16) ja Ella Hyvärinen (10./D13). 

Päijät-Hämeen Suunnistuksen aluemestaruudet yösuunnistuksessa ratkottiin 26.9.2012 Orimattilan 

Sammalistossa. Varsat saalistivat 9 kultamitalia, 6 hopeaa ja 2 pronssia. 
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Vuonna 2012 aluemestaruuskilpailuista mitaleja kertyi Rastivarsoille seuraavasti: 

kilpailu järjestäjä pvm kultaa hopeaa pronssia 

hs keskimatka HauSi 4.2. 11 2 1 

hs pitkä HauSi 5.2. 5 4 2 

sprintti LS-37 11.5. 9 8 8 

oravapolku AR 11.6. 7 2 5 

keskimatka LS-37 29.7. 11 13 8 

pitkä RaVa 11.8. 7 6 3 

viesti RaVa 12.8. 5 4 3 

pyöräs HlS 18.5 3 4 1 

yö Yökuppi 26.9. 9 6 2 

yhteensä     67 49 33 

 

Yhteensä 149 AM-mitalia, joka on 15 enemmän kuin edellisenä vuonna. Mitalimäärään vaikutti, 

että seura järjesti AM-pitkän ja AM-viestin, joissa oman seuran aikuiset talkoilivat ja nuoret kisasi-

vat. 

10 MUU TOIMINTA 

Pekka Raunio ja Pentti Karppinen kävivät syksyllä pitämässä Kuivannon koululaisille suunnis-

tusopastusta. 

Pääsiäisenä muutettiin talkoilla Helinäntuvan keittiön kalustoa Käkelän palvelukeskukseen 4 jäse-

nen voimin. 

Megamyynnin pysäköinnin ohjaustalkoita järjestettiin kuusi kertaa. Jäseniä oli talkoissa keskimää-

rin 12 kerrallaan. 

Joulukuusten perinteiset keräys-, myynti- ja hoitotalkoot pidettiin noin 50 jäsenen voimin. 

Tänäkin vuonna toteutettiin aikuisille suunnistusopetusta Orimattilan Iltarastien yhteydessä kahdek-

san kertaa huhti–kesäkuussa. Aikuisten suunnistuskoulun suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi 

John Laukka, apuopettajinaan useita seuran aktiiveja. 

Loppuvuodesta hankittiin yhteistilauksena uusia EMITag leimaus"kortteja", joita käytetään hiihto- 

ja pyöräsuunnistuksessa. Tagin voi myös vuokrata kilpailun järjestäjältä. 
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Joulukuussa jouduttiin lisäämään tiedotusta seuran suunnistuskarttamaastojen käytöstä hirvenmet-

sästysaikana. Rastivarsoilla ja alueen metsästysseuroilla on sopimus, että hirvenmetsästysaikaan 

seuran suunnistuskarttojen maastot rauhoitetaan suunnistusharjoituksilta. Lisäksi toivotaan myös, 

ettei kukaan yksittäinenkään suunnistaja rikkoisi seuran, maanomistajien ja metsästäjien välistä 

luottamusta menemällä "omin luvin" kyseisiin maastoihin ja mahdollisesti kielletyille alueille. 

11 PALKITUT JA MUISTAMISET 

Seuran syyskokouksessa Kerholla palkittiin vuoden 2012 saavutuksista seuraavat: 

Palkinnot SM-menestyksestä (mitalit) 2012 

 Heikki Vestola H50 (SM-erikoispitkä 2.) 

 Päivi Orava D45 (SM-erikoispitkä 2..) 

 Verneri Nieminen H16 (SM-pyöräsuunnistus, sprintti 1.) 

 Mika Tervala H21 (SM-pyöräsuunnistus, sprintti 2.) 

 Reima Liikkanen H55 (SM-pyöräsuunnistus, sprintti 2.) 

 Miska Tervala H16 (SM-pyöräsuunnistus, pitkä 1.) 

 Irina Mihalko D45 (SM-keskimatka 1.) 

 Leena Aalto D21 (SM-ampumasuunnistus, sprintti 3. ja pitkä matka 3) 

 Juho Kuoppamäki H18 (SM-ampumasuunnistus, sprintti 2.) 

 Taina Kuoppamäki D45 (SM-ampumasuunnistus, sprintti 2.) 

Paras miessuunnistaja 2012 

 Mika Tervala 

Paras naissuunnistaja 2012 

 Emilia Hyvärinen 

Paras nuori suunnistaja 2012 

 Valtteri Rantala 

Kiertopalkinnot: 

Rankipokaali 2012 

 Heikki Vestola H50 (6.) 

Pistepokaali 2012 

 Eveliina Lohikainen 

http://www.rastivarsat.fi/web.cgi?sivu=45
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Lammikon Läiskäys, Ohjaaja 2012 

 Kia-Lotta Hirvonen 

Lammikon Läiskäys, Kehittynyt nuori 2012 

 Miska Tervala 

Vuoden juniorivalmentaja 2012 

 Pekka Raunio 

Aktiivinen talkoolainen 2012 

 Jouni Tourunen, AM-pitkän ja viestin ratamestari 

 Tauno Backman, pitkäaikainen aktiivinen talkootyö 

 Veli-Matti Onnela, iltarastitoiminnan vetäminen 

 Esa Orava, Hippo- ja valmennustoiminnan kehittäminen 

 Matti Laitinen, talkootyö kisamatkojen muonituspäällikkönä 

 Toni Nieminen, varustetiimin vetäjä 

Pokaalit vuoden viestisuorituksesta 2012 (Nuorten Jukola, seuraennätys 6. sija) 

 Miska Tervala 

 Valtteri Rantala 

 Anni Kyrö 

 Roosa Hyvärinen 

 Aatu Orava 

 Emilia Hyvärinen 

 Tatu Leirimaa 

Rastivarsojen järjestämät Orimattilan Iltarastit palkittiin Terveysliikuttaja -kategorian voittajaksi 

Päijät-Hämeen Urheilugaalassa tammikuussa 2012. Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun verkkosi-

vu-uutisessa valintaa perusteltiin seuraavasti: "Rastivarsojen järjestämät iltarastit on saavuttanut 

merkittävän roolin paikkakunnan aikuisväestön ja nuorten liikuttajana. Monet perheet ovat löytä-

neet yhteisen harrastuksen lajista ja osallistujamäärät ovat noin 3 500 kävijää vuosittain. Toiminnan 

laatua kehitetään muun muassa karttojen ajantasaisuutta parantamalla sekä ottamalla käyttöön uusia 

sovelluksia tekniikan kehittyessä". Tunnustuspalkinto uutisoitiin myös mm. YLE Lahden ja Etelä-

Suomen Sanomien verkkosivuilla. 

Päijät-Hämeen Suunnistus palkitsi syyskokouksensa 16.112012 yhteydessä Rastivarsojen nuorten 

SM-kultamitalistit Verneri Niemisen (H16, sprintti) ja Miska Tervalan (H16, pitkä matka). Alueen 

parhaina palkittiin lisäksi Rastivarsojen nuoret suunnistajat: Elina Immonen (hiihtosuunnistus, 

D16), Emilia Hyvärinen (suunnistus, D18) ja Valtteri Rantala (suunnistus, H16). Edelleen Päijät-

Hämeen Suunnistus palkitsi seuran alle 14-vuotiaat I luokan nuoret suunnistajat mitalilla: hiihto-
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suunnistuksessa Ella Immonen sekä suunnistuksessa Aatu Orava, Annu Kyrö, Eemeli Kiljunen, Ella 

Hyvärinen, Ella Immonen, Eriikka Nenonen, Eveliina Lohikainen, Kaisu Kyrö, Krista Tuominen, 

Lassi Kuva ja Veikka Orava. Suunnistusalue palkitsi myös Kultainen Kompassi-cupin finaalikilpai-

lussa Päijät-Hämeen suunnistusalueen joukkueen, jossa varsoja edustivat Anni Kyrö, Ella Immonen 

ja Ella Hyvärinen sekä Aatu Orava ja Eemeli Kiljunen. 

Päijät-Hämeen Suunnistuksen Nuorten Cupissa 2012 Rastivarsoille tuli jaettu kolmoisvoitto: Eve-

liina Lohikainen, Lassi Kuva ja Anni Kyrö. Kymmenen joukossa varsoista olivat lisäksi Elina Im-

monen ja Anni Hyvärinen. Kolmenkymmenen palkitun joukossa olivat lisäksi varsoista Krista 

Tuominen, Roosa Hyvärinen, Eemeli Kiljunen, Aatu Orava, Kaisu Kyrö, Ella Hyvärinen, Aapo 

Maasilta, Anna Kurhinen, Ella Immonen, Olli Liikkanen ja Lauri Leirimaa. Kaikkiaan pisteitä 

Nuorten Cupissa jaettiin 176 suunnistajalle.  

Seura muisti kevään 2012 uusia ylioppilaita Jenna Kuoppamäkeä ja Henri Munukkaa. 

Seura muisti 50 vuotta täyttäneitä jäseniään Antti Lepolaa ja Petri Silvolaa. 

Jarkko Ryypön ohjelmoima suunnistuskarttasovellus Karttapullautin palkittiin valtakunnallisessa 

Apps4Finland-kilpailussa joulukuussa 2012 (yleisöäänestyksen voitto, sovellussarjan voitto sekä 

vielä Maps4Finland -erikoispalkinto). Karttapullautin -sovellus tekee Maanmittauslaitoksen laser-

keilausaineistosta ja Maastotietokannasta suunnistuskartan näköisen ja oloisen tuotteen yhdellä 

klikkauksella. Laserkeilausaineistosta saadaan kartalle maanpinnan muodot.  

Seuran kehittämisseminaari pidettiin 3.11.2012 Mikko Juholan organisoimana. Sitä ennen tehtiin 

seurakysely sähköpostin ja verkkosivujen kautta. Seminaariin olivat tervetulleita kaikki seuran jäse-

net suunnittelemaan Rastivarsojen tulevaisuutta. Päivän vetäjänä toimi Petri Selkee, joka toi ajatuk-

sia seuran kehittämiseksi koripallomaailmasta ja muualta suunnistuksen ulkopuolelta. Petrin ajatuk-

set saivatkin osallistujat miettimään asioita, ehkä hiukan uudessa valossa, ei aina niin totutun mallin 

mukaisesti. 

Kehittämiskyselyyn vastasi kaikkiaan 83 seuralaista, siitä iso kiitos heille. Yleisesti ottaen seuran 

toimintaan oltiin tyytyväisiä, mutta kehitettäviäkin osa-alueita löytyy. Vahvuuksina ja onnistumisi-

na pidettiin mm. Orimattilan Iltarasteja, kilpailujen järjestelyjä, Hippo-suunnistuskoulua ja nuoriso-

toimintaa. Eniten kehitettävää nähdään seuran varainhankinnassa, jäsenhankinnassa ja kilpailutoi-

minnassa huipputasolla. 

Jäsenistön mielipide mahdollisiin yhteenliittymisiin naapuriseurojen kanssa oli kielteinen ja antoi 

selkeän kannan tähän asiaan. Jäsenmaksun korotusta ei koettu ongelmalliseksi, jos näin pystytään 

tarjoamaan entistä laadukkaampaa toimintaa jäsenistölle. Toisaalta talkootyötä ei oltu halukkaita 

lisäämään nykyisestä varainhankinnan muotona. 

Seminaarissa käydyn työskentelyn pohjalta seuran suuntana seuraavien vuosien aikana tulisi olla 

nykyisen kaltainen kaikille ikäryhmille pohjautuva toiminta. Hippojen ja nuorten toiminnassa tulee 

kuitenkin pystyä nostamaan edelleen osallistujamääriä, jotta saataisiin riittävän laaja pohja aikaisek-

si. Näin turvattaisiin jatkossa myös yleisen sarjan suunnistajien määrä huipputasolla. Nuorten toi-

minnasta seminaarissa saatiinkin erinomaista tilastotietoa, jonka seuran perustajiin kuuluva nykyisin 

Tampereen Pyrinnön vastuuhenkilönä toimiva Mikko Eskola oli koonnut. 
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Toiseksi keskeiseksi teemaksi seurassa tulisi nostaa taloudelliset asiat, jotta toimintaa voidaan läh-

teä kehittämään. Seminaarin ajatukset ja linjaukset siirtyvät nyt seuran johtokunnan käsittelyyn, 

jotta niistä saadaan muodostettua lopullinen esitys linjaukseksi. Johtokunta kiittää kaikkia seura-

kyselyyn vastanneita ja kehittämisseminaarin osallistujia. 

 

Rastivarsat ry 

Johtokunta 


