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Pääkirjoitus
PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Mitä sitten?

Joitain vuosia sitten johtokunta päätti alkaa panostaa
nuorten toimintaan. Tuolloin nähtiin uhkana seuran
ukkoutuminen ja toimijoiden määrän vähentyminen.
Kehittyvän nuorten toiminnan laadun toivottiin tuovan
uusia jäseniä ja toimijoita eri tehtäviin.

Panostaminen nuorten toimintaan aloitettiin hakemalla
seuralle uusia toimintatapoja: muutettiin voimakkaasti
lasten harjoituksia ja ryhdyttiin puhumaan harjoittelukulttuurista. Uusi tapa tehdä harjoituksia organisoidusti ja suunnitelmallisesti rupesi näkymään muutaman
suuntaa hakevan vuoden jälkeen. Uskomalla valitsemaamme linjaan jatkoimme eteenpäin. Pikkuhiljaa
palaset alkoivat loksahdella kohdilleen ja uusia lapsia
vanhempineen saatiin mukaan toimintaan. Nyt meillä
on Nokiankin mittapuun mukaan varsin merkittävä
joukko lapsia suunnistamassa.

Erityisen ilahduttavaa oli aikuisten tuleminen mukaan
toimintaan. Harjoituksiin toimijoiksi on toivottu mukaan lasten vanhempia, joka on pienimpien ryhmien
kohdalla onnistunut hyvin. Samalla useampia vanhempia valmennuksen konkareita on tullut uudelleen mukaan. Olemme hyvin kiitollisia vanhemmilta ja
”valmennusguruilta” saamastamme avusta.

Viime vuonna näimme toimintamme olevan riittävän
hyvää, jotta voisimme hakea sinettiseuraksi. Strategiaryhmä keskusteli asiasta ja strategiaryhmä hyväksyi
ajatuksen. Toki ennen strategiaryhmässä keskustelua
olimme tehneet selvityksiä siitä mitä toiminnalta odotetaan. Hakemukseen vaadittavia dokumentteja ryhdyttiin työstämään innolla. Samaan aikaan mietittiin tule-

van kauden toimintaa ja pyrittiin vakiinnuttamaan käytäntöjä. Keväällä meillä oli edessä auditointi, jossa seuramme toimintaa arvioivat Suunnistusliiton ja Valo ry:n
edustajat. Aikanaan meille selvisi, että saamme sinetin.

Teimme usean vuoden ajan tiiviisti työtä selkeänä tavoitteena toiminnan parantuminen ja lopulta sinetti.
Sinetti on tunnustus tehdystä työstä ja kannustin jatkaa
laadukasta toimintaa. Tuon vaiheen päättymisen jälkeen nousi mieleen kysymys - Mitä sitten? Yön unettomina tunteina on tullut muutamia ajatuksia, mihin
suuntaan seuraavaksi pitäisi mennä.

Jo aiemmin on käyty keskusteluja valmennustoiminnan
kehittämisen tarpeesta. Tämä tarve on suoraa jatkoa
nuorisotoiminnan kehittämiselle. Haluammehan pitää
kaikki nuoret mukana mahdollisimman pitkään suunnistuksen parissa ja tarjota heille nautinnollisia onnistumisen hetkiä sekä parasta mahdollista menestymistä.

Vielä on haastetta esimerkiksi pääsarjalaisten harjoitustilanteen ja kilpailutoiminnan kehittämisessä. Viimeaikaisissa keskusteluissa termi edustusjoukkue on myös
noussut esiin. Nuorten Jukolassakin olemme päässeet
kilpailemaan pari kertaa, mutta huippujoukkueemme
on vasta kasvamassa.

Reippaan työrupeaman kiivaan tahdin jälkeen on ollut
vaikeaa nähdä kaikkia niitä asioita, mihin seuraavaksi
pitäisi tarttua. Pienetkin toiminnan parannusehdotukset otetaan mielellään vastaan.

PASI VIITALA
puheenjohtaja

”Nyt meillä on Nokiankin mittapuun mukaan varsin merkittävä joukko
lapsia suunnistamassa.”
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Valmennus– ja nuorisotoimikunta

MEILLÄ ON TOIMIVA SUUNNISTUSKOULU
Hyvin toimiva ja organisoitu suunnistuskoulu on lasten ja nuorten suunnistusharrastuksen kulmakivi. Me lasten
ja nuorten hyväksi talkootyötä tekevät
olemme erittäin ylpeitä että meillä on
sellainen. Seurassa on pyritty aina
tekemään tarmokkaasti työtä lasten ja
nuorten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin eteen. Suunnistuksen erikoisseurassa tämä tarkoittaa laadukkaita
harjoituksia 6-14v. lapsille ja nuorille.
Haasteita on hyvä olla ja niitä on tarjottava oikea-aikaisesti, yksilöllinen
kehitys huomioiden. Tämän saavuttamiseksi on pitänyt ponnistella paljon
ja tehdä työtä pitkäjänteisesti. Ilman
vapaaehtoisten vanhempien ja nuorten
panostusta tämä ei olisi ollut mahdollista. Kiitokset tästä kuuluvat kaikille
talkootyötä tekeville.

Koulutetut ohjaajat ja valmentajat ovat aina mukana harjoituksissa ja
varmistavat että harjoitus on kaikin puolin turvallinen.

” Me lasten ja nuorten hyväksi talkootyötä tekevät olemme erittäin
ylpeitä että meillä on sellainen”
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Valmennus– ja nuorisotoimikunta
TOIMINTAA SINETTITUNNUKSEN ARVOISESTI
Lasten ja nuorten harrastustoiminnan organisointi ja
käytännön toimenpiteet Sinettitunnuksen vaatimalle
tasolle otti aikansa. Oli hienoa seurata miten matkan
varrella toiminta jalostui pala-palalta valmiimmaksi.
Kaikkein tärkeintä on ollut kuitenkin se että lapset ja
nuoret ovat viihtyneet. Parasta palautetta onkin ollut
iloisuus joka loistaa lasten kasvoilta, tämä iloisuus on
tarttuvaa.
Lasten ja nuorten urheilussa tärkeää on ilo, innostus,
oppiminen ja kehittyminen sekä kaveruus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. Sovitut toimintatavat ja periaatteet mahdollistavat laadukkaan lasten
ja nuorten toiminnan
toteutuksen.
Suunnistuskoulun ryhmissä jokaisen yksilölliset tarpeet pyritään huomioimaan ja harjoituksen teemaa
tuunataan tarvittaessa yksilön huomioivaan suuntaan.
Sinettitunnuksen kriteeristö
Sinettitunnuksen käyttöoikeuden saamiseksi seuran
tulee täyttää kaikkiaan 12 kohtaa. Näitä tarkistellaan
sekä seuran johdon-, että ryhmien toiminnasta vastaavien ja yksilön huomioivina toimenpiteinä. Nämä
12 kohtaa ovat:

Sinettiseuratoiminnan
tavoitteena on lasten ja
nuorten urheiluseuratoiminnan laadun kehittäminen. Sinettiseuratoiminta on arvostettu tunnustus ja osoitus
seuran halusta ottaa
lapset ja nuoret vanhempineen huomioon
toiminnassaan.

1. Lapsen ja nuoren parhaaksi
2. Kannustava ilmapiiri
3. Yhdessä tekemisen kulttuuri
4. Monipuolisuus, riittävä määrä ja kehitystason huomiointi
5. Elämykset ja haasteet
6. Oppiminen ja kehittymisen mittaaminen
7. Osaava ja innostava ilmapiiri
8. Erilaisten yksilöiden huomiointi
9. Urheilulliseen elämäntapaan kannustaminen
10. Avoimuus ja vuorovaikutteisuus
11. Selkeät roolit ja toimintatavat
12. Toiminnan aktiivinen kehittäminen

4

Auditointitilaisuudessa Suunnistuskoulu sai kovasti kiitosta ja se läpäisikin osaltaan auditoinnin

Valmennus- ja nuorisotoimikunta
Lasten ja nuorten valmennus
Rasti-Nokiassa jokainen voi harrastaa
suunnistusta omalla tasollaan, -tätä ajatusta olemme halunneet toteuttaa suunnitellessamme lasten ja nuorten harjoituskalenteria. Perusharjoitus rakentuu torstaisin
pidettävään suunnistuskoulun harjoitukseen huhtikuusta aina lokakuulle. Harjoitusten suunnittelussa pyritään toteuttamaan suunnistusajattelun kehittämistä
teemoittain ja erityisesti alkukaudesta keskitytään suunnistuksen perustekniikoita
kehittäviin harjoituksiin. Lisäksi kussakin
harjoituksessa huomioidaan perusharjoittelun ajatusta jo pienempien kohdalla:
lämmittely, itse harjoitus, loppuverryttely
ja lihashuoltoa. Tosin pitkälle leikkimielellä höystettynä.
Torstain harjoituksen lisäksi vanhemmat
aktiivit voivat kehittää suunnistustaitoa ja
kuntoharjoittelua mm. tiistain taitoharjoituksissa, joiden ohjelmasta vastaa valmennustiimi. Taitoharjoitusten runkona toimi
kuluneella kaudella yhteisharjoitusrinkiin
kuuluvien Tampereen Pyrinnön, Kooveen,
Kangasala SK:n, Rasti-Nokian ja TarpSun
yhdessä järjestämät taitoharjoitukset tässä
Pirkanmaan alueella. RaNille kyseisiä harjoituksia tuli siten järjestettäväksi kaksi
kauden aikana. Näihin harjoituksiin osallistuvat pääasiallisesti 12+ ikäiset suoria
ratoja suunnistavat nuoret. Mukaan voivat
toki tulla nuoremmatkin oman vanhemman kulkiessa mukana ja opastamassa.
Yhteisharjoitukseen tullaankin monasti
koko perheen voimalla ja myös aikuiset
pääsevät usein kiertämään vaativampia
ratoja.
Hyvän lisän harjoitusrunkoon luovat keskiviikkoiset Nokirastit, joihin Rasti-Nokian
kaikki alle 21-vuotiaat voivat osallistua
ilmaiseksi seuran paitaa käyttämällä. Nokirastit täydentävät loistavasti Suunnistuskoulun harjoituskalenteria, sillä Suunnistuskoulun lomaillessa heinäkuussa Nokirastit pyörivät säännöllisesti läpi koko
kesän. Lisäksi monipuolisia harjoituksia on
seuran omilla leireillä. Niihin kannattaa
osallistua unohtamatta kansallista Leimaus

-leiriä jolla on perinteisesti runsaasti eri
tasoisia harjoituksia.
Kaikkiaan toiminta on ympärivuotista.
Talvella harjoittelua toteutetaan monipuolisesti sali- ja yhteislenkkiharjoittelun merkeissä unohtamatta taitoharjoittelua. Ajatuksena siis – eiköhän tästä löydy jokaiselle
jotakin!
Nuorten ryhmä tekee taitoharjoituksia
Nuorten ryhmä tekee suunnistustaitoa
kehittäviä taitoharjoituksia. Harjoitukset
on tarkoitettu kaikille suoria ratoja suunnistaville. Ikähaarukka on tuossa 13-20v,
mutta myös yleisen sarjan suunnistajat
ovat osallistuneet harjoituksiin. Ryhmä
tekee taitoharjoituksia maastossa niin pitkään kun voi ja myös saliharjoituksen yhteydessä. Kerran kuussa pyritään pitämään
erityistä leiripäivää, jolloin harjoitus tehdään jossakin lähialueen maastossa.
Tosissaan harjoitteluun keskittyvällä urheilijalla on mahdollisuus myös omaan henkilökohtaiseen valmentajaan. Urheilijan ja
valmentaja vuorovaikutussuhteessa tehdään alkuun yhdessä tilannearvio, jossa
selvitetään lähtötilanne kokonaisvaltaisesti
ja tarvittaessa tehdään ominaisuustestejä.
Tältä pohjalta laaditaan kehittymis- ja tulostavoitteet, joita kohden aletaan harjoittelua rakentaa. Kehittymistavoitteet kannattaa tehdä sekä lyhyelle että pitkälle aikavälille. Kuten kaikessa urheilussa, tärkeää on oman elämänrytmin ja harjoittelun
sovittaminen yhteen. Tärkeää on kuormittumisen ja palautumisen seuranta sekä
myös säännöllinen kehittymisen seuranta.
Näillä eväillä pääsee hyvin alkuun ja harjoittelusta saa enemmän irti ja kehitystä
tapahtuu. Näistä ja muista valmennukseen
liittyvistä asioista voi kysyä milloin vain
lisää valmennustiimiltä.

INFO-RUUTU


Rasti-Nokiassa jäseniä
260, joissa lapsia ja nuoria 108



Suunnistuskoulu kokoontuu huhti-lokakuun ajan
torstaisin klo 18, joissa
noin 40-50lasta/kerta



Suunnistuskoulussa tällä
hetkellä 80 aktiivista
lasta ja nuorta



Suunnistuskoulussa 4
ryhmää:



Oravat alle 6v.
(aloitusryhmä)



Ketut 7-10v (jatkoryhmä)



Peurat 11-12v
(taitoryhmä)



Hirvet 13-14v
(kisaryhmä)



Koulutettuja ohjaajia
tällä hetkellä 12



Talvisin saliharjoituksia



Tämän lisäksi leirejä ym.

VALMENNUS– JA NUORISOTOIMIKUNTA
Tiimin puolesta: Pasi Isokallio ja Marika
Pakarinen
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Vieraskynä
RASTI-NOKIASTA SUUNNISTUKSEN
SINETTISEURA

Sinetti – seuratoiminnan laatumerkki
Suunnistuskausi 2015 on Rasti-Nokialle ensimmäinen sinettiseurana. Laadukkaasta seuratoiminnasta
kertova sinettitunnus ja diplomi luovutettiin kesäkuussa seuran isännöimän Hämeen Oravapolkuviestin yhteydessä. Tällöin seurasta tuli suunnistuksen
32. sinettiseura.
Sinettiseuratoiminta käynnistyi vuonna 1992 Nuoren
Suomen toimesta. Tällöin myös kuusi ensimmäistä
suunnistuksen sinettiseuraa sai tuon nuorisourheilun
laatumerkin. Näistä ensimmäisenä laatumerkin saaneista suunnistusseuroista sinetti on edelleen Hiidenkiertäjien hallussa. Tällä hetkellä sinettiseuroja on
629, 44 eri lajissa. Eniten sinettiseuroja on jääkiekossa, jalkapallossa ja voimistelussa. Suunnistuksen
sinettiseuroja on 32. Lähes vuosittain suunnistuksen
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laatuseurojen lukumäärä kasvaa 1 – 2 uudella seuralla.
Sinetti on lupaus laadusta
Sinettiseurat ovat lasten ja nuorten urheilun kärkiseuroja. Ne edustavat lajiensa ja paikkakuntiensa
parhaita seuroja ja ovat aktiivisia, kehityshaluisia
seuroja.
Sinettitunnuksen saadakseen seuran on täytettävä
sinettiseuroille määritetyt kaikille lajeille yhteiset
kriteerit. Kriteereissä määritellään lasten ja nuorten
toimintaan liittyviä asioita, jotka seuralla pitää olla
kunnossa, jotta tunnuksen saa. Sinettiseuran lasten
ja nuorten toimintaa kuvaavia asioita ovat ilo, innostus, oppiminen ja kehittyminen sekä kaveruus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.

Vieraskynä
Kriteeristö ja auditointi seuran
toiminnan kehittämisen välineenä
Sinettikriteereistä muodostuu hyvän
seuratoiminnan elementit. Kriteeristö
tukee lasten ja nuorten kehittymistä
ja se antaa seuralle eväitä edistää
jokaisen nuoren kasvua urheilijana ja
liikkujana. Sinettikriteereiden kautta
halutaan varmistaa, että seuran tarjoama toiminta on lasten ja nuorten
kehitystason mukaista toimintaa,
toimintaa toteuttavat osaavat ja koulutetut ohjaajat ja esim. harjoittelemista ja kilpailemista on linjattu seurassa. Osaavat ohjaajat ja valmentajat
takaavat sen, että seurassa huomioidaan yksilöllisyys ja pystytään tarvittaessa eriyttämään harjoituksia. Lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä
tukevan toiminnan ohella sinettiseurassa on mm. toimiva organisaatio,
viestintä ja tiedotus hyvin hoidettua
ja hyvä ilmapiiri.
Sinettiseuroilta edellytetään kirjallisen toimintalinjan laatimista. Monet
suunnistuksen sinettiseurat ovat kertoneet toimintalinjan laatimisen selkiyttäneen seuran toimintaa. Toimintalinja kertoo jäsenille ja muille toiminnasta kiinnostuneille miksi seura
on olemassa, millaisille arvoille seuran toiminta perustuu, miten ja kuka
seurassa eri käytännön asioita hoitaa
ja millaisia palveluja seura tarjoaa.
Toimintalinja on ikään kuin seuran
käyntikortti, jota kannattaakin hyödyntää seuran markkinoinnissa. Toimintalinja yhdessä sinettitunnuksen
kanssa on uutta harrastusta etsiville
merkki laadukkaasta toiminnasta.
Sinettiseuralle ominaista on halu
jatkuvasti kehittää toimintaansa. Kolmen vuoden välein lajiliitosta tehdään seuraan auditointikäynti, joka
antaa seuralle mahdollisuuden pysähtyä arvioimaan ja kehittämään

omaa toimintaansa. Auditointitilaisuudessa nousee seuran hyvien käytänteiden lisäksi usein esille asioita,
joihin seuran kannattaisi kiinnittää
huomiota.
Muita etuja ja työkaluja seuralle
Auditointien lisäksi sinettiseuroilla
on käytettävissään Valon
(Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio) kaikille sinettiseuroille tarjoamat työkalut ja materiaalit,
jotka on laadittu helpottamaan toiminnan toteutusta. Tyytyväisyyskyselyt, monipuolinen pelisääntömateriaali ja uusimpana vanhempainillan
vetämisen materiaali ovat seurojen
käytettävissä ja helposti sport.fi sivuilta ladattavissa. Suunnistusliitto
tukee sinettiseuroja mm. tarjoamalla
vuosittain tukea ohjaajakoulutuksiin
ja ohjaajatapaamiseen sekä mahdollisuuden Hyvä Seura -analyysiin. Valtakunnallinen sinettiseuraseminaari
kokoaa kaikki sinettiseurat joka toinen vuosi keskustelemaan ajankohtaisista ja juuri sillä hetkellä pinnalla
olevista nuorisourheilun asioista.
Parhaillaan on käynnissä valtakunnallinen sinettiseurojen aluekierros,
jossa esitellään uudistetut sinettikriteerit, sinettiseurojen vanhempainiltamateriaali ja Kasva urheilijaksi palvelun taitovalmiustesti.
Hienoa, että Rasti-Nokia panostaa
voimakkaasti nuorisotoimintaan ja
haluaa tarjota toimintaa, joka kiehtoo
ja innostaa lapsia ja nuoria suunnistukseen. Hienoa, että seura haluaa
olla yksi suunnistuksen lippulaivoista.

ANNELI MIETTINEN
Nuorisopäällikkö. Suomen Suunnistuliitto
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Matkakertomuksia
LOUNA-JUKOLA
Tänä kesänä 13.-14.6. Louna-Jukola suunnistettiin Turun
kupeessa Paimiossa. Rasti-Nokialla oli Venlojen viestissä
neljä joukkuetta. Jukolan yöhön lähti kolme urheaa miesjoukkuetta, mutta Jukolan jussien sekaan mahtui myös
RaNcat Ladyt -naisjoukkue, joka koostui seitsemästä
rankkasta leidistä. Venlojen viestissä ykkösjoukkueelle
tuli harmillinen hylsy, mutta kakkosjoukkue tuli hienosti
sijalle 469! Kolmosjoukkue oli 526. ja nelosjoukkue 678.!
Kaikki joukkueet paransivat viime vuodesta, hienoa! Jukolan viestissä ykkösjoukkueelle tuli paras sijoitus vuosikymmeneen 260 ja kakkosjoukkueelle tuli sijoitus 557!
Kolmosjoukkue jouduttiin valitettavasti hylkäämään
puuttuvan leiman sekä puuttuvan ankkurin takia. RaNcat
Ladyt saavuttivat hienosti sijoituksen 1045.
Nyt annamme puheen vuoron Antti Matulalle!
Millainen oli Jukolan yleistunnelma?
Jukolassa oli se normaali tunnelma: Perhosia vatsassa yöt
myöten pelipaikoille ajellen ja normaalit lämmittelyt sateessa aamuyöstä. Paljon tuttuja, rutiininomaista säätöä
ja odottelua vesisateessa.

Antti Matula oman suorituksensa jälkeen

Miten meni oma suoritus?
Oma suoritus (6.os) meni suunnistuksellisesti odotettua paremmin. Odotusarvona oli ennakoimatonta
kartanlukua ja yllätyksiä Saksan maastojen johdosta, mutta toisin kävi. Vain yksi isompi virhe ja sekin tuli
lyhyellä ja kartasta katsottuna helpolla välillä. Juoksu kulki, mutta olisi pitänyt aloittaa reippaampi rullaus
jo ekan juomapisteen jälkeen. Paukkuja jäi todella paljon reisiin. Tärkeintä oli osallistuminen ja oman seuran muiden 6-os-juoksijoiden kepittäminen.
Oletko pystynyt jatkamaan treenausta Saksassa?
Treenit ovat jatkuneet lähes taukoamatta Saksassa. Juoksua mäkisessä maastossa, punttia omalla salilla ja
pikkuboonuksina uintia ja jopa maastopyöräilyä. Kisatuntumaa on haettu alueen kisoista ja käväisinpä
Suomessakin KanSun kisoissa Hämeenkankaalla, muutamissa harjoituksissa ja jopa Hankoniemen maastoissa.
Kuun vaihteessa edessä on Hessenin pitkän matkan mestaruusskabat ja tänä vuonna ne järjestetään ihan
naapurissa Grosse Feldbergillä. Huippu nousee melkein 900 metriin, joten tiedossa on varmasti kaikkien
aikojen nousumetrit suunnistuskisoissa. Viime vuonna 6. sija, joten tähdätään ainakin 5 joukkoon.
Aiotko tulla ensi vuonnakin Jukolaan?
Jukola on ensi vuoden kalenterissa, joten jos pysytään terveenä, niin siellä nähdään.
Ja lopuksi vielä terveiset Suomeen! :)
Syksy on suunnistajan parasta aikaa: ylös, ulos ja lenkille!!
HILLA TOIVANEN
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Matkakertomuksia
LEIMAUSLEIRI

MIKÄ IHMEEN
MAUS-LEIRI?

LEI-

Leimaus-leiri on Suomen
Suunnistusliiton lajitapahtuma 8-18-vuotiaille. Leiriä on
järjestetty vuodesta 1995
lähtien kahden vuoden välein ja vuodesta 2010 lähtien
joka vuosi. Vuodesta 2012
lähtien osallistujien yläikäraja on 18-vuotta. Osallistujamäärät ovat vaihdelleet
700 ja 1 600 osallistujan
välillä.

Tiistaina 2. Kesäkuuta herätyskello soi jo varhain, sillä lähdimme jäähallin
pihasta bussilla kohti Tanhuvaaran urheiluopistoa ja Savonlinnaa. Siellä vietimme 4 vauhdintäyteistä suunnistuspäivää Leimaus -leirin merkeissä. Mukana oli 16 sporttista leiriläistä ja 6 iloista ohjaajaa.
Bussimatka kesti useita tunteja, mutta jokainen löysi itselleen jotain tekemistä,
jonka avulla selvisi uuvuttavasta matkasta. Pysähdys tietenkin tehtiin lounaan
merkeissä, tosin osa porukasta vietti jaloitteluhetken makaamalla kivetyksellä
nauttien auringosta, joka oli ollut piilossa useita päiviä.
Kun viimein saavuimme Savonlinnaan, ehdimme bussin ikkunasta ihailla paitsi kaunista kaupunkia, myös juuri uuden kuparikaton saanutta Olavinlinnaa.
Leiripäiviin meille mahtui 1-2 erityyppistä harjoitusta. Pääsimme kokeilemaan
ja harjoittelemaan monia suunnistuksen osa-alueita, kuten pitkiä rastivälejä ja
käyrien lukemista sekä suunnassa kulkua. Pienemmät pääsivät harjoittelemaan suunnistustaitoaan rastireitti- ja tukireittiradoilla Tanhuvaaran ympäristössä ohjaajiemme opastuksella. Yksi vanhempien harjoituksista oli sprintti
Savonlinnan keskustassa. Tämä taisi olla monen mielestä leirin paras harjoitus. Sprinttiradat oli tehnyt liuta maajoukkuesuunnistajia, kuten Mårten Boström, Severi Kymäläinen ja Venla Niemi.
Suunnistuksen jälkeen pääsimme vielä tutustumaan Olavinlinnaan sisältäpäin.
Kävimme oppaan johdolla pienen kierroksen linnassa ja kuulimme paljon sen
historiasta.
Leiriin mahtui paljon muutakin tekemistä suunnistuksen lisäksi, kuten leiridisco, kirkkovenesoutua ja polkuautoajelua. Pidimme myös futishetken ja pelasimme koko seuran voimin jalkapalloa. Leiri- ja yhteishenki joukossamme oli
mainio ja kaikille oltiin mukavia ja tasapuolisia. Uskon, että kaikille jäi leiristä
mahtava muisto ja moni haluaa leirille uudelleen. Kannustan kaikkia uusia
lähtemään mukaan leirille, sillä sieltä saa varmasti mahtavia muistoja ja oppii
paljon uutta!

Leimaus-leiri kokoaa suunnistuksesta kiinnostuneet
lapset, nuoret ja ohjaajat
neljän päivän ajaksi yhteen.
Leirillä on tarjolla monipuolisia ja eritasoisia suunnistusharjoituksia, oheisohjelmia sekä mahdollisuus pelailuun ja kisailuun kavereiden kanssa. Leiri huipentuu
päätöspäivän leirikisaan,
johon kaikki leiriläiset osallistuvat.
Seuraava Leimaus-leiri järjestetään 6.-9.6.2016 Ikaalisten kylpylässä. Järjestäjänä toimii Ikaalisten Nouseva
Voima.
Rasti-Nokia on perinteisesti
osallistunut Leimaus-leirille
omalla ryhmällään ja ryhmän koko on ollut viime
vuosina selvässä kasvussa.
Leiri on oiva tapa laittaa
kesäloma alulle ja tutustua
muihin suunnistuksen harrastajiin sekä omassa, että
myös muissa seuroissa.

KIIA ISOKALLIO
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Matkakertomuksia
TUNTURISUUNNISTUS
Tänä vuonna Rasti-Nokia osallistui 13 henkilön voimin Suomen Tunturisuunnistukseen, joka kisattiin 1.2.8. Saariselällä Inarissa. Tästä joukosta 6 oli ensikertalaisia tunturisuunnistuksen parissa. Totutusta poikkeava suurpiirteinen kartta toi aluksi ainakin osalle porukasta omat haasteensa, mutta nopeasti kuitenkin
päästiin kärryille ja pystyttiin nauttimaan upeista puitteista täysin rinnoin. Menestystäkin tuli, sillä Pirjo ja
Aimo sijoittuivat HDB-sarjassa toisiksi ja André HA-sarjassa neljänneksi. Mukaan tarttui hienoja kokemuksia mahtavista pohjoisen maisemista ja aivan varmasti tunturit kutsuvat jatkossakin! Ensi vuonna taidetaan tunturisuunnistaa Ounastunturilla Enontekiöllä. Kaikki mukaan!
HILLA TOIVANEN
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Seuraväki esittäytyy
NOKIALAISEN ORAVAPOLUN KASVATTI
Kuka?:
Antti Mäkinen, 35 vuotta, LVI– ja energiatekniikan DI,
LVI-tekniikan lehtori TAMK:ssa
Mitä?:
Hoitelen Rasti-Nokian johtokunnassa tiedostusvastaavan hommia ja sen lisäksi tuon aina välillä lasten harjoituksiin yhdet apukädet ja –jalat paikalle. Olen myös
kolme vuotta vetänyt aikuisten suunnistuskoulua.
Häh?:
Oman suunnistusoppini olen saanut Nokialla silloisessa
Nokian Urheilijoiden oravapolkukoulussa 90-luvun
alussa. Tuolloin samoilla rasteilla kiersi myös kaksi
muuta saman ikäistä johtokunnan jäsentä, osaatko sanoa ketkä?
Miksi suunnistus?
Kavereiden mukana lähdin harrastukseen mukaan Heleniuksen veljesten houkuttelemina. Kavereiden kanssa
se harrastaminen kivaa onkin ja kuten jo edellisessä
kohdassa tuli jo vähän asiaa sivuttua, mukavaa on sekin, että vanhojen tuttujen kanssa saa puuhata edelleen
harrastuksen parissa vaikkakin nyt enempi tällä tavoin
seura-aktiivina.
Parhaat muistot ja/tai pahimmat pummit?
Jos aloittaa siitä pahimmasta pummista, niin olen onnistunut johdattamaan perheeni 180 astetta väärään
suuntaan Seitsemisen kansallispuistossa. Pojat olivat
silloin vielä muistaakseni niinkin pieniä kuin n. 3 ja 5
vuotta. Lähtösuunta oli vielä ihan nappiin ja tavoitteena
oli siirtyä umpimetsässä metsäautotieltä toiselle isolle
uralle, joka kulki samaan suuntaan. Välimatkaa oli n.
300-400 m ja ajattelin, että kyllä sitä nyt aina sen verran matkaa pystyy suunnassa kulkemaan ilman kompassia ja karttaa, kun maalina on poikittain kulkeva
ura. No ura tuli kyllä aikanaan vastaan, mutta vasta
jonkin aikaa uraa kuljettua huomattiin, että sehän olikin se saman ura, jolta siihen metsän ylitykseen lähdettiin. No kyllä siinä koko osastolla huumori piti silti ja
päästiin kohteeseen sitten kyllä lopulta.
Toisen vastaavan lenkuran olen onnistunut tekemään
joskus Nokirastien ratamestarihommissa. Siinäkin oli

sama juttu, että piti muutama sata metriä kulkea ja
osua metsäautotiehen. Taas yritin ilman karttaa ja kompassia ja hutihan siitä tuli ja palasin tietämättäni lähtösuuntaan. Ajattelin sen jälkeen, että olipa hyvissä
kantimissa nekin nokirastit...
Parhaisiin muistoihin en oikein pysty urheilullista menestystä kertomaan, mutta jos nyt jotain sellaista mainitsisi, josta tulee itselle tulee säännöllisesti hyvä mieli,
niin ehdottomasti mieleen tulee tämä lasten suunnistuskoulu ja se kuinka innokkaita ja iloisia harrastajia
sieltä löytyy. On kyllä todella mukavaa, että olen voinut
olla siinä touhussa mukana ja harjoitusten jälkeen on
kyllä aina hyvä mieli. Iso kiitos Pasille ja Marikalle,
jotka ovat päävastuullisia siihen millainen suunnistuskoulu on tällä hetkellä ja kiitos myös kaikille muille
apuohjaajille.
Olisko vielä jotain muuta?
Suunnistus on muutes hieno koko perheen laji. Jos sinä
hyvä lukija olet perheesi pienemmästä päästä, niin paas
houkutellen sieltä isä ja äitikin rasteille mukaan, mummua ja vaaria unohtamatta. Metsä rentouttaa, virkistää
tai haastaa tarpeen mukaan. Ja jos eivät heti innostu,
niin ällös huoli. Metsään ehtii aina. Se on aina auki.
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Palkittuja: Suunnistuskoulu
LASTEN JA NUORTEN PALKITSEMISTILAISUU 2015

Suunnistuskoulun palkitsemistilaisuus pidettiin Nokianvirran koululla to 29.10. Ennen virallista
osuutta kisailtiin lystikäs ”lapset vastaan aikuiset” –ottelu, jossa lopuksi jokainen taisi olla voittaja.

Sarjakilpailun tulokset
Suunnistuskoulun sarjakilpailussa oli mukana viisi H8RR: 1. Sampo Syväterä, 2. Kaarlo Kallio, 3. Eppu
suunnistuskilpailua joista kolmen parhaan kilpailun Mäkinen, 4. Jere Pakarinen, 5. Otso Kallio, 6. Otso
sijoitus otettiin mukaan pistelaskuun.
Syväterä, 6. Toivo Paananen
H16: 1. Sakari Koivuniemi

D16: 1. Sarianna Pinola

H14: 1. Rasmus Mäkipää

D14: 1. Sini Viitala

H13: 1. Eemil Koskinen, 2. Tommi Valkolehto, D10RR: 1. Irinja Mäntylä, 1. Olivia Viitanen, 3. Meri
3. Miro Talvitie
Talvitie, 4. Milla Säteri
H12: 1. Eino Lehtiniemi, 2. Mikael Kaukinen, D8RRS: 1. Iida Koskinen, 2. Mimosa Kaukinen, 3.
3. Lauri Isokallio
Juliet Jokinen, 4. Moona Pakarinen, 5. Mette Pakarinen, 6. Pinja Piitala
H12TR: 1. Joonas Äärilä, 2. Juhani Tanskanen,
3. Olli Naskali
H10RR: 1. Elia Porkka, 1. Turo Mäkinen
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Palkittuja: Suunnistuskoulu
Sarjakilpailussa palkituilla oli hymy herkässä.

Vuoden tulokas - Sampo Syväterä
Raadilla oli vaikeuksia valita palkinnonsaaja, koska
potentiaalisia ehdokkaita oli useita. Katseet kohdistuivat kuitenkin lopuksi suunnistajaan, joka: Osallistui
aktiivisesti kauden harjoituksiin. Osallistui kauden aikana moniin kilpailuihin, joista on tullut voittoja ja
sijoittunut useasti kärkikolmikon joukkoon. Osallistunut nuoresta iästä huolimatta rohkeasti myös tärkeisiin
viesteihin.
Vuoden kehittyjä - Rasmus Mäkipää ja Tommi
Valkolehto
Myös kehittyjää valittaessa raati joutui miettimään valintaa tehdessä. Päätettiin tällä kertaa jakaa kehittyjän
palkinto kahden suunnistajan kesken, sillä molemmat
heistä osoittivat kehittyneensä kuluneella kaudella niin
taito- kuin kilpailullisellakin tasolla.
Rasmus Mäkipää osallistui aktiivisesti kauden henkilökohtaisiin kisoihin ja viesteihin joissa tehnyt ehjiä tasaisia suorituksia, oli mukana mm. HOVissa, Nuorten
Jukolassa ja SM-viestissä.
Tommi Valkolehto osalistui ennakkoluulottomasti kauden henkilökohtaisiin kilpailuihin ja viesteihin, oli mukana mm. HOVissa, Nuorten Jukolassa, 25mannassa
sekä am-viestissä. Erityismainintana henkilökohtaisessa kilpailussa am-pitkällä matkalla 3. joka oli erinomainen sijoitus ottaen huomioon pirkanmaan kovan tason.
Vuoden menestyjä - Eemil Koskinen
Raati päätti antaa menestyjä palkinnon Eemil Koskiselle. Eemil osallistui kaudella huomattavaan määrään
kilpailuja sijoittuen useasti aivan kärjen tuntumaan.
Hänet valittiin KK -finaalijoukkueeseen edustamaan
Hämettä. Sijoittui KLL:n suunnistuskilpailuissa hienosti KLL -plakettisijalle 7.

Kunniamaininta menestyksestä - Sakari Koivuniemi
Lisäksi päätettiin antaa kunniamaininta menestyksestä
Sakari Koivuniemelle. Sakari osallistui kauden aikana
huomattavaan määrään kilpailuja ja oli sijoituksissa
usein kärkisijoilla. Sijoitus KLL:n kilpailuissa hienosti
12. SM -sprintin karsinnassa ryhmänsä toiseksi nopein
ja oli SM-keskimatkan finaalissa 17. Lisäksi Sakari sai
seuran stipendisäännön mukaisen stipendin SMkisamenestyksen perusteella.
Vuoden aktiivit: Sini Viitala 37p, Eino Lehtiniemi 36p ja Eemil Koskinen 35p.
Osallistuivat Suunnistuskoulun kalenterin mukaisiin
harjoituksiin, yhteisharjoituksiin ja leireille sekä muihin tapahtumiin.
Kauden harjoitusaktiivit: Eino Lehtiniemi, Moona
Pakarinen, Iida Koskinen, Oskari Vartiala, Jere Pakarinen, Otso Kallio, Joonas Äärilä, Sampo Syväterä, Juliet
Jokinen, Siiri Ala, Kaarlo Kallio, Sini Viitala, Lauri Isokallio, Valtteri Vartiala, Mette Pakarinen, Viljami Jokinen, Milja Vehmaa
Suunnistuskoululaisille, jotka osallistuivat harjoituksiin
(H1-H20)15 kertaa tai enemmän.
Tossulahjakortin saivat Sarianna Pinola, Sakari Koivuniemi, Rasmus Mäkipää ja Sini Viitala.
Kiitokset kaikille Suunnistuskoululaisille ja ohjaajatiimille kuluneesta kaudesta sekä erityiskiitos kaikille
vanhemmille jotka olitte mukana auttamassa
- kiitos.
PASI ISOKALLIO
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Kuvakollaasi
AM-KISAT ELOKUUSSA OLIVAT TAAS SEURAVÄEN
YHTEINEN PONNISTUS
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Kuvakollaasi
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Luokitellut ilmoitukset
Varustehankintaa

Palvelukseen halutaan
Kaikki halukkaat kilpailuraporttien ja matkakertomusten kirjoittajat voivat tarjota
tekstejä julkaistavaksi tähän tiedotelehteen. Tässä lehdessä on malliksi juttuja millaisia tekstejä esimerkiksi voisi tuottaa.
Sellaiset tekstit, joissa kuvien kera selostetaan mitä RANilaiset missäkin ovat touhuamassa otetaan mieluusti vastaan.

Seuran juoksutakkeja on vielä saatavilla
140 cm:stä XL:ään. Liivejä enää M-kokoa.
Seuraava tilaus tehdään aikaisin keväällä.
Nyt jo voi tehdä ennakkotilauksia Elinalle.
Myös suunnistuspaitoja on slim fit -mallina
ja perusmallina saatavilla.
Hinnat:
takki 69,00 €

Lasten vanhempia otetaan mielellään mukaan suunnistuskouluun ohjaajiksi. Kummallista suunnistuskokemusta ei edellytetä
vaan into yhteiseen tekemiseen on tärkein.
Kaikki apu otetaan vastaan kunkin osaamisen, kykyjen ja aikataulujen mukaan.

Seuratoimintaa
LadyRAN yhteislenkki torstaisin klo 18 alkaen. Lenkki starttaa vesitornin kuntoradan P-paikalta. Lenkki on tarkoitettu kaikille naisille/tytöille, joille porukka antaa lisävoimaa. Mennään koko porukalle sopivaa
vauhtia tai voidaan jakaantua pienempiin
ryhmiin. Kaikki rohkeasti mukaan! Mahdollisista muutoksista tiedotaan mm. RastiNokian facebook-sivulla.

Rasti-Nokialla on talvella 2015-2016 seuraavat koulujen salivuorot:
Salivuorot:
Nuorten salivuoro sunnuntaisin klo 17.3019.00
Suunnistuskoulun salivuoro maanantaisin
klo 16.30-17.30
Seuran avoin sählyvuoro maanantaisin klo
17.30-18.30
Seuran avoin kuntosali keskiviikkoisin klo
18.00-19.30
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juoksuhousut 40,00 €
liivi 50,00 €
paita 45,00 €
+ reenikäyttöön kaikki vanhat paitamallit
10,00 eurolla!
*******
Teemme perinteisesti yhteistilauksen suosituista ja laadukkaista Ullmax-asusteista.
Seurammehan ansaitsee 30 % myyntihinnasta itselleen, jos tilaus on tehty yhteistilauksen kautta. Yksittäisistä nettikaupan
tilauksista saamme niistäkin 20 %.
Uusia tuotteita on tullut näytelaukkuun ja
uusi syksy / talvi -esitekin ilmestyy Ullmaxilta tuota pikaa. Jos haluat kierrättää laukkua työpaikalla, sukulaisilla tai harrastuksessa, kysy laukku lainaan Elinalta. Tuotteet
löytyvät
myös
osoitteesta www.ullmax.fi tai esitteistä, joita saat
Ellulta.
Laita
tilaukset
gmail.com) .

Elinalle

(e.porkka[at]

RAN:laiset mainostavat
Rasti-Nokian jäsen
RASTI-NOKIA ry.

FREE
OFFER

100 % alennus Tälle palstalle

Mainokset voivat olla esim.

on tarkoitus ottaa vastaan Rasti-Nokian
jäsenten omia mainoksia.

Advertisement Heading
Maksua tästä
mainostamisesta ei
hirveesti olList your featured items
la ajateltu
 list item here
ottaa, mut list item here
ta mainostaja saisi
 list item here
sen mainoksen
 list item here
antaa toimituksen
RASTI-NOKIA käyttöön sitten
Organization
suhteellisen valmiry.
Tel: 555 555 5555 ina.
Attention
Grabber

100%
OFF

Attention
Grabber

RAN:ilaisten yrittäjien ym.
elinkeinonharjoittajien omia
mainoksia tai jonkin tapahtuman mainos, jolle haluat
näkyvyyttä tässä tiedotteessa.

RASTI-NOKIA ry.

Organization

Tel: 555 555 5555

RASTI-NOKIA ry.

Organization

Minkäänmoista
palvelutakuuta emme
mainoksille myönnä.
Teemme parhaamme ja
venymme ihmeisiin, mutta
palvelu on silti vain
hintansa arvoista.
Mainoksia otetaan sen
Describe your location by landmark or area of
verran mitä tähän sivulle
town.
saadaan
Tel: 555 555 5555sopimaan.
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Takasivu

Rasti-Nokia ry:n johtokunta 2015
Puheenjohtaja

Pasi Viitala

TAloudenhoitaja

Heikki Toivanen

Sihteeri

Jari Jokela

Varainhankinta

Elina Porkka

Harrastesuunnistus

Reijo Viitanen

Kartat, kilpailunjärjestely

Pertti Hartman

Valmennus ja nuoriso

Pasi Isokallio

Suunnistuskoulu

Marika Pakarinen

Tiedotus

Antti Mäkinen
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