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Missä Mennään 

Mennyt talvi on käytetty avautuvan 

kesä toiminnan suunnitteluun. Lumet 

ovat väistymässä pikavauhtia ja hiki-

set hetket harjoituksineen ja pelei-

neen liikuntasaleissa ovat päättyneet. 

Nyt on käsillä se hetki, jolloin siirry-

tään ulos, raittiiseen ilmaan. Tulevak-

si kesäksi on taas tarjolla melkoinen 

määrä touhua. 

Tänä vuonna kilpailuissa painottuu 

nuorille suunnatut kilpailut. Perintei-

set Junnukisat ja HOV on merkittä-

vämmät meidän tekemät kilpailut. 

Vaikka molemmat näistä  kilpailuista 

ajoittuvat alkukesään, syyspuolellekin 

on tarjolla aktiviteetteja. 

Nokirastit täyttävät kuntosuunnista-

jien kesän totuttuun tapaan. Nokiras-

tit viedään läpi tutulla konseptilla, 

muutamaa piristävää poikkeusta lu-

kuun ottamatta. Tämän kesän keski-

viikoiksi on jo tilattu loistavat kelit, 

jotta ei toistuisi viime vuoden alku-

puolen harmaus.  

Nuorten harjoitukset pyörähtävät 

käyntiin ja ne tullaan hoitamaan sa-

malla reippaalla otteella kuin edelli-

sinäkin vuosina. Mukaan toivomme 

taas reilusti lapsia tutustumaan suun-

nistuksen tarjoamiin hienoihin koke-

muksiin, niin pettymyksiin kuin on-

nistumisen tunteisiin. Kesäksi on tar-

jolla monenlaista maastoa ja vaihtele-

via harjoituksia. Niin lapsille, kuin 

mukana oleville aikuisillekin on luvas-

sa hienoa yhdessä tekemistä ja piris-

täviä oppimishetkiä. 

Valmennustoiminnan kehittämistä on 

pohdiskeltu tiiviisti viime aikoina ja 

tänä kesänä varmasti näemme edis-

tysaskelia senkin suhteen. Tavoitteena 

valmennustoiminnan kehittämiselle 

on ollut pitää kaikki ne nuoret, jotka 

on kasvanut suunnistuskoulusta ulos 

mukana Rasti-Nokiassa. Valmennus-

toiminnan kehittämisellä halutaan 

valmistaa Rasti-Nokialaisten menes-

tys suunnistuksessa. 

Kaiken tämän läpivieminen vie huike-

an määrän resursseja, mutta toisaalta 

se on hyvin antoisaa kaikille tekijöil-

leen. Nyt ja aina kaivataan talkoolai-

sia, jotta saamme pidettyä Rasti-

Nokia voimissaan. 

Toivotan kaikille suunnistajille me-

nestystä tulevan kesän rientoihin. 

Kannetaan ylpeänä Rasti-Nokian pai-

taa ja voitetaan, jos ei koko kilpailua, 

niin ainakin itsemme. 
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INFO-RUUTU 

 Rasti-Nokiassa jäseniä 

260, joissa lapsia ja 

nuoria 108 

 Suunnistuskoulu ko-

koontuu huhti-lokakuun 

ajan torstaisin klo 18, 

joissa noin 40-50lasta/

kerta 

 Suunnistuskoulussa 

tällä hetkellä 80 aktii-

vista 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. 
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Suunnistuskoulu 

Suunnistuskoulukausi 2016 starttaa 

torstaina 14.4.2016 Nokianvirran yläas-

teella. Aloitustapahtuma käynnistyy 

yhteisellä infolla, minkä jälkeen touhuil-

laan koulun pihassa ja ympäristössä. 

Suuria muutoksia suunnistuskoulun 

toteutukseen ei ole luvassa, vaan jat-

kamme viime vuonna saavuttamallam-

me Sinettiseuratunnustuksen mukaisel-

la laadulla. Iloksemme olemme saaneet 

muutamia apuohjaajia lasten vanhem-

mista täydentämään ohjaajatiimiämme. 

Harjoitukset jatkuvat torstaisin klo 

18.00- 19.15 Nokian kaupunkialueella ja 

sen läheisyydessä. Suunnistuskoulussa 

ohjelma on monipuolista ja luvassa mm. 

perinteisiä ohjaajan opastuksella kuljet-

tuja suunnistusratoja, leikkejä, kartta-

merkkibingoa maastossa, monipuolisia 

fysiikkaharjoituksia, sprinttisuunnistus-

ta, toimintailtoja makkaran paistoineen, 

yösuunnistuksia, jne. lapsen ja nuoren 

taito- ja kehitystaso huomioiden. 

Suunnistuskoululaisten vanhemmille 

järjestetään infotilaisuus 24.4.2016 klo 

15.00 Rasti-Nokian seuramajalla RaN-

talassa, (Porin yhdystie 279). 

 

Innolla tulevaa kautta odottaen Mari-

ka :) 

 

RASTI-NOKIAN SUUNNISTUSKOULU 

Menossa tiukka valmistautuminen päivän harjoitukseen ja karttojen jako 
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Suunnistuskoulu 

PVM KLO  TAPAHTUMA  PAIKKA  LISÄTIETOJA 

to 14.4. 18.00 H-1 Nokianvirran koulu Aloitustapahtuma 

to 21.4. 18.00 H-2 Keskusurheilukenttä   

su 24.4. 15.00 Vanhempainpalaveri Seuramaja Rantala Infoa vanhemmille 

to 28.4. 18.00 H-3 Alhoniityn koulu   

to 5.5. 18.00 H-4 Vesitornin kuntorata   

to 12.5. 18.00 H-5 Alisen P-alue   

ti 17.5. 18.00 Hämeen Oravapolkukilpailu 
(HOK) Viiala, Akaa Sarjakilpailu 1 

to 19.5. 18.00 H-6 Viholan koulu   

to 26.5. 
18.00 

H-7 Soppeenharjun koulu, Ylöjärvi 
Kooveen vieraana,  
Tornitie 1 

ti 31.5. 18.00 XIX Junnukisat, RaN Nokia Sarjakilpailu 2 

to 2.6. 18.00 H-8 Sarpatti   

to 9.6. 18.00 H-9 Taka-Lauttalan kenttä   

la 11.6.   Tampere Games, TP Tampere Sarjakilpailu 3 

to 16.6. 18.00 H-10 Hirvisuontien P-alue   

ti 22.6. 18.00 Hämeen Oravapolkuviesti 
(HOV) Ruokkeentien P-alue, Nokia   

ke-to 22.-23.6. 
ke 10.00- 
to 19.00 Kesäleiri Seuramaja Rantala Suunnistuskoulun kesäleiri 

to 23.6. 17.00 H-11 Seuramaja Rantala Kevätkauden päätös 

     
KESÄLOMA 

    

to 4.8. 18.00 H-12 Harjuniityn päiväkoti   

to 11.8. 18.00 H-13 Kauppi, uusi huoltorakennus   

la 13.8.   Am -pitkä, VaHa Valkeakoski Sarjakilpailu 4. 

to 18.8. 18.00 H-14 Hirvisuontien eteläinen P-alue   

ke 24.8. alk.17 Rasti-Nokian mestaruuskil-
pailut Antilan tila, Pinsiö Sarjakilpailu 5. 

to 25.8. 18.00 H-15 Vesitornin kuntorata   

to 1.9. 18.00 H-16 Ylisenkallio   

to 8.9. 18.00 H-17 Alisen P-alue   

to 15.9. 18.00 H-18 Hirvisuontien P-alue   

to 22.9. 18.00 H-19 Harjuniityn päiväkoti + yö-suunnistus klo 19.30 

to 29.9. 18.00 H-20 Seuramaja Rantala Kauden päättäjäiset 

SUUNNISTUSKOULUKALENTERI 2016 
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Suunnistuskoulu 

ALOITTELIJASTA APUOHJAAJAKSI 

ELI ALOITTELIJA APUOHJAAJANA 

Suunnistus harrastuksena tuli meidän perheellemme 

ajankohtaiseksi viitisen vuotta sitten, kun vanhempi 

poikamme oli neljävuotias. Bongasimme lehdestä No-

kirastien mainoksen ja kävimme käyskentelemässä 

lasten radan läpi. Näin tapahtui muutamia kertoja sinä 

ja seuraavana kesänä. Pojan ollessa kuusivuotias osui 

silmiin paikallisen suunnistusseuran, Rasti-Nokian, 

mainos lasten suunnistuskoulun sen kauden avaustilai-

suudesta. Menimme paikalle ja sillä reissulla olemme 

edelleen. 

Vaimoni tai minä emme kumpikaan olleet aiemmin 

harrastaneet suunnistusta sanan suppeassa merkityk-

sessä. Koulusta ja omalta osaltani armeijasta laji oli toki 

tuttu. Harrastimme myös retkeilyä ja vaeltamista, eli 

kartat ja suunnistaminen olivat sinänsä osana harras-

tusta. Mutta suunnistus urheilun näkökulmasta oli laji-

na täysin vieras ja kokemus kilpailuista rajoittui Juko-

lan-viestin seuraamiseen televisiosta. 

Alusta lähtien oli hienoa huomata pienen yhden lajin 

erikoisseuran vahvuudet. Uudet harrastajat vanhempi-

neen otettiin hienosti vastaan, kaikkiin mieltä askarrut-

taviin kysymyksiin sai varmasti vastauksen, kunhan 

uskalsi kysyä, toiminta oli kiireetöntä. Perheet otettiin 

osaksi seuraa ja tunnelma oli varsin lämmin. Tämän 

kaiken lisäksi oli tärkeänä asiana kuitenkin asiantunte-

va lasten valmennus ja opastus. Varsin nopeasti poi-

kamme oli löytänyt oman rakkaan lajin itselleen. 

Ensimmäinen kesä kului kuljettaessa poikaa treeneihin. 

Harjoituksiin tuli itsekin osallistuttua Sampon ohella, 

kulkien radat hänen mukanaan aluksi opastaen ja myö-

hemmin enemmän henkisenä tukena. Kilpailuihin osal-

listuimme heti ensimmäisen kauden syyspuolella saat-

tajasarjoissa. Ensimmäiset kilpailut olivat varmasti 

isälle jännittävämpiä kuin pojalle; koko systeemi tuntui 

täysin vieraalta karsinoineen ja puomeineen. Onneksi 

asiaa oli harjoiteltu suunnistuskoulussa ja loput tarvit-

tavat neuvot sai kisapaikalla. Suunnistuskisat ovat 

muuten kisaluonteestaan huolimatta todella mukavia 

tapahtumia, joissa viihtyy koko perhe. Luonnon lähei-

syys, kaikkia kannustava ilmapiiri ja todella halvat buf-

fettihinnat takaavat hauskan päivän kaikille. 

Seuraavana vuonna suunnistuskouluun liittyi myös 

toinen perheemme jäsen. Tosin tällä kertaa aikuisten 

suunnistuskouluun, joita Rasti-Nokia myös ansiokkaas-

ti järjestää. Vaimoni päätti lähteä kaverinsa kanssa 

myös ”koulun penkille”. Ideana oli saada itselle mukava 

harrastus ja samalla varmistaa, että ymmärtää mistä 

poika harjoitusten jälkeen puhuu. Koulu täytti tehtä-

vänsä, Nokirastit ovat tulleet tutuksi joko yksin, me 

vanhemmat yhdessä, sekä myöskin kaksin pojan kans-

sa. Toisella Sampon suunnistuskoulukaudella vanhem-

pia ei enää metsään juurikaan mukaan tarvittu, joten 

harjoituksissa jäi aikaa jutustella mukavia ohjaajien 

kanssa enemmän. Jossain vaiheessa tuli eteen kysymys; 

lähtisinkö mukaan avustamaan suunnistuskouluun 

seuraavaksi kaudeksi. Tein selväksi omat vajavaiset 

taitoni, mutta samalla lupauduin mukaan kykyjeni ra-

joissa. Tiesin myös, että nuorempi poikamme, joka oli 

tuolloin kolmevuotias, oli tulossa mukaan toimintaan 

seuraavana kesänä. Näin luonnolliseksi sijoituspaikak-

seni tuli aloittajien ryhmä, johon Otsokin tulisi mukaan. 

Niin, kesä 2015 oli siis tuo kesä. Yht´äkkiä huomasim-

me viettävämme kesää koko perhe torstaisin ympäri 

Nokian metsiä ja hyvin useana viikonloppuna laajem-

min ympäri Pirkanmaata kisojen muodossa, Sampo 

itsenäisesti, Otsokin jo saattajasarjoissa ja me vanhem-

mat huoltajina. Itse toimin siis apuohjaajana suunnis-

tuskoulussa tuon kauden. Vanhempi pojista juoksi omia 

polkujaan ja vaimoni useimmiten yhdessä pienemmän 

kanssa pienten reitillä. Apuohjaajana toimiessa tosin 

pystyi itsekin menemään oman lapseni kanssa samalla 

metsään, eli toiminta ei rajaa sitä pois.  

Kesän aikana tulivat tutuiksi myös toiminta kisoissa 

järjestäjäpuolella. Itselle tutuksi tuli muutamaankin 

otteeseen lähtökarsinatoiminta, vaimo oli mukana 

muksulassa hommissa. Leireilläkin tuli oltua ohjaajana 
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mukana. Rasti-Nokiassa toiminta on järjestetty hienosti 

siten, että ketään ei heitetä oman onnensa nojaan tehtä-

viin, jotka tuntuvat lian vaikeilta, vaan kaikille löytyy 

varmasti talkoista juuri sopiva homma. Kenenkään 

panosta ei pidetä liian pienenä,  kaikki koetaan yhtä 

arvokkaiksi. Sellaisessa seurassa talkoita tekeekin mie-

lellään omien mahdollisuuksien mukaan. 

Uusi kausi on jo ovella. Kaikille uusille ja melkein uusil-

le vanhemmille voin antaa hyvän vinkin. Lähtekää ih-

meessä mukaan hienon seuran toimintaan. Kuten oma 

esimerkkinikin todistaa, aiempia tietoja taitoja ei juuri-

kaan tarvita, jokaiselle löytyy varmasti just se itselle 

sopiva homma; alkuleikittäjä, liikenteenohjaaja, nimi-

listan pitäjä, radan laatija tai poiskerääjä, jne. Parit 

kisatkin on seuralla taas järjestettävänä, joten talkoolai-

sia tarvitaan myös keikkaluontoisesti. Voin vakuuttaa, 

että RaNissa mukana touhuaminen antaa varmasti 

enemmän kuin ottaa!  

TEEMU SYVÄTERÄ 

Kuvasssa Sampo Syväterä, Jere Pakarinen ja Kaarlo Kallio näyttävät miten  tykitetään. Tähtäys on 

selvästi yhtä tarkkaa puuhaa, kuin rastin lähestyminen. 
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Kilpailut 

Alkanut suunnistuskausi tulee olemaan seuran kilpailu-

rintamalla varsin kiireinen vaikkakaan kansallisia kil-

pailuja ei tänä vuonna seuralla ole järjestettävänä. Lap-

sille ja nuorille tarkoitettuja kilpailuja järjestetään XIX 

Junnukisat ja Häme Oravapolkuviesti. 

XIX Junnukisat ja Hämeen Oravapolkuviesti 

Tuleva Junnukisa on järjestysnumeroltaan yhdeksäs-

toista ja kilpailu on jälleen myös yksi Häme-Cup osakil-

pailuista. Kisaan on aina osallistunut paljon nuoria 

suunnistajia ja laadukkaista radoista sekä järjestelyistä 

on tullut aina positiivista palautetta, suuri kiitos tästä 

kulloinkin mukana olleelle talkooporukalle. Hämeen 

Oravapolkuviesti järjestetään seuran toimesta myös 

tänäkin vuonna ja sähköä on varmasti ilmassa kun kisa 

jälleen starttaa. Niin Junnukisoihin kuin Oravapolku-

viestiinkin toivon seuran lasten ja nuorten osallistuvan 

innokkaasti. 

  

 

Jukolan viesti 

Kesäkuussa katseet kohdistuvat myös Lappee-Jukola 

viestiin johon RaNista on nyt ilmoitettu kaksi joukkuet-

ta Jukolan ja neljä Venlojen viestiin. Näissä molemmis-

sa viesteissä jännitys kohdistuu lähinnä siihen miten  

 

 

 

joukkueet pystyvät petraamaan edellisen vuoden sijoi-

tusta. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee osal-

listumaan jolloin joukkueisiin saataisiin säätövaraa. 

Yhtenä tavoitteena olisikin saada koottua joukkueet 

juuri oman seuran suunnistajista ja suunnistajapankis-

ta täydennys vain hätätapauksessa. Kannattaa ilmoittaa 

viestihalukkuus ajoissa, näin joukkueiden muodostus 

on helpompaa, tämä koskee kaikkia viestejä kaudella. 

Kolmas mielenkiinnon kohde on ehkä se saadaanko 

yleisen sarjan suunnistajista ja nuoremmista muodos-

tettua joukkue joka pystyisi lyömään seuran kokeneista 

senioritason suunnistajista koostuvan joukkueen, mut-

ta tähän jo vaikuttaa niin monet asiat että se on lähinnä 

ajatuksena siellä taustalla. Vuosittain seuran Jukola-

ensikertalaiset ovat suoriutuneet viestistä erinomaisen 

hyvin ja nostaneet joukkueen tasoa hyvillä suorituksilla. 

Vaikka Jukolat ja Venlat kisaillaan tänä vuonna kauka-

na kaakossa niin toivottavasti sinne saadaan mukaan 

Jukola -uran aloittavia suunnistajia. 

Lappee-Jukolaan mennään linja-autolla joten kenen-

kään ei tarvitse ajella puoliunessa sinne ja takaisin. 

”Kannattaa ilmoittaa viestihalukkuus ajoissa, 

näin joukkueiden muodostus on helpompaa” 

PASI ISOKALLIO 

Hämeen Oravapolkuviesti tuli hoidettua viime 

kesänä sillä tasolla, että se tuli järjestettäväksi heti 

uudestaan. 

ALKUKAUDEN KISAKUULUMISIA 

Junnukisojen starttipaikalla jännitys tiivistyy 
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Valmennusryhmä 

Yli 13-vuotiaista koostuva valmennusryhmä leireili 

hiihtoloman jälkeisenä viikonloppuna Kisakallion 

urheiluopistolla, Lohjalla. Kolmipäiväiselle suun-

nistusleirille oli tarjolla upeat puitteet, koska saim-

me käyttää edellisellä viikolla järjestetyn Suunta 

Huipulle-leirin ratoja ja rasteja. 

Hämeen Oravapolkuviesti tuli hoidettua viime 

kesänä sillä tasolla, että se tuli järjestettäväksi heti 

uudestaan. 

VALMENNUSRYHMÄ KISAKALLIOSSA  

Junnukisojen starttipaikalla jännitys tiivistyy 

Keskusrastilla riitti vipinää 

Suunnistusharjoitusten välissä treenasimme juoksutek-

niikkaa, pelasimme salibandyä ja jalkapalloa sekä analy-

soimme suorituksia. 

Analysointia  ..”tuosta oikean kautta oli nopeam-

pi”.. 

Gps reittien analysointi osoitti Andrén ja Sakarin 

reitinvalintojen olleen lähes samat. 

 

 

 

 

 

Perjantai-iltana suunnistimme yösuunnistusta, lauantai-

na sprinttiä sekä viuhkasuunnistusta. Sunnuntaina oh-

jelmassa oli rastinottoa ja käyräkartalla suunnistamista. 

Kaiken kaikkiaan pääsimme juoksemaan monipuolisia 

suunnistusratoja koko viikonlopun ajan.  

 

Sää helli meitä koko leirin ajan. Aurinko näyttäytyi ja 

lämpötila oli öisin pakkasella, päivällä taas plussalla. 

Yöpakkanen mahdollisti paikoitellen kestävän hanki-

kannon metsässä.  

Kiitos mukavan ja antoisan leirin järjestämisestä!  

 

Leiriterveisin   

EEMIL KOSKINEN 



 

 

Kartta kädessä, kompassi peukalossa ja emit-kortti 

etusormessa – suunnistamaan menossa? Ei välttä-

mättä, kysymyksessä voi olla myös rogainingista tai 

suomenkielisin termein pistesuunnistuksesta. Perin-

teisessä suunnistuksessa suunnistajan on kierrettävä 

tietyt rastit oikeassa järjestyksessä mahdollisimman 

nopeasti ilman muiden kilpailijoiden apua.  Rogai-

ningissa idea on hiukan toisenlainen. Rogainingissa 

partio yrittää kerätä määrätyssä ajassa mahdollisim-

man monta pistettä kiertämällä kartalla olevia pis-

teytettyjä rasteja. Rastien järjestystä ei ole mitenkään 

määritelty vaan joukkue voi kiertää rastit parhaaksi 

näkemässään järjestyksessä, toki ottaen huomioon 

sen että tavoite on kerätä mahdollisimman paljon 

pisteitä, ja kilpailuajan ylittämisestä menee sakkopis-

teitä. Kilpailuaika voi olla esimerkiksi 3 tuntia, 6 tun-

tia tai vaikkapa 24 tuntia kuten lajin maailmanmesta-

ruuskisoissa. Partion/joukkueen koko on tyypillisesti 

2-5 henkeä ja joukkueen pitää pysyä koko kilpailu-

suorituksen ajan yhdessä. Koska rogainingin kilpailu-

aika voi olla useita tunteja on myös maastoalue usein 

hyvin iso. Myös kartat ovat tyypillisesti peruskartta-

pohjaisia ja siten suuripiirteisempiä kuin suunnistus-

kartat. Viime vuonna lajin MM-kisoissa Kiilopäällä 

kisa-alue oli kaiken kaikkiaan n. 600 km2 ja voittaja-

joukkue taivalsi n. 150 km suorituksen aikana – ky-

seessä siis varsinainen kestävyyslaji!  

Rogaining on tasaisesti kasvattanut suosiotaan ja 

nykyisin suomessa järjestetään n. 20-30 rogaining 

kilpailua tai tapahtumaa. Monille joukkueille kilpai-

luun tai tapahtumaan osallistuminen on enemmän-

kin tapa liikkua luonnossa ystävien kanssa ja samalla 

nauttia suunnistamisen haasteista. Nokialla on tule-

vana kesänä hieno mahdollisuus tutustua rogainin-

giin 25.5 Nokirasteilla jossa on tarjolla yhden tunnin 

’mini-rogaining’ ja 20.8 jolloin seuramme järjestää 

Heinijärven majalla rogaining tapahtuman kolmen ja 

kuuden tunnin sarjoilla. Rohkeasti kokeilemaan! 

Lisätietoa rogainingista löytyy esim: http://

www.rogaining.fi/ 

JARI JOKELA 
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Harrastesuunnistus 

ROGAINING 



 

 

NOKIRASTIT—OHJEITA OSALLISTUJALLE 
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Harrastesuunnistus 

Kartanmyynti ja Emit-vuokraus 

Valitse sopiva rata mallikartoista ja 
osta kartta. 

 Aikuiset 6€, 12kpl sarjalippuvihko 
60€. 

 Nuoret alle 18v. 2€, 11 kpl sarjalip-
puvihko 18€. 

 

Radat: 

2km Lasten rata (ei kaikissa tapahtu-
missa) 

3km Helppo aloittelijan rata 

4km Vaikea rata 

5km Helpohko rata 

7km Vaikea rata 

Voit myös tarvittaessa vuokrata Emit-
kortin. Emit-vuokra 2€. 

 

Maksutavat 2016 

Käteinen (max 50€ seteli) 

Sarjalippu (myös vanhat käyvät) 

SMARTUM liikuntaseteli (4€) 

SMARTUM kulttuuriseteli (5€) 

SMARTUM saldo (paperikuitti vaadi-
taan) 

TYKY kuntoseteli (2€ ja 4€) 

TYKY kuntoseteli+ (2€ ja 4€) 

VIRIKE seteli (5€) 

SporttiPassi (paperikuitti vaaditaan) 

 

Lähtö 

Siirry lähtöpaikalle (ei viitoitusta). 

Käynnistä ajanotto laittamalla Emit-
kortti lähtöleimasimeen ja odota, että 
led-valo vilkahtaa 4 kertaa -> voit läh-
teä matkaan. 

Voit suunnistaa myös ilman ajanottoa, 
jolloin et tarvitse Emit-korttia. 

 

 

Rata 

Kierrä rastit numerojärjestyksestä. 

Tarkista rastimääritteistä olevasta ras-
tikoodista, että käyt oikealla rastilla 
(vastaava koodi löytyy rastileimasimes-
ta). 

Leimaa rastilla käyttämällä Emit-kortti 
leimasimessa. 

Ylimääräisistä leimauksista ei ole hait-
taa. 

Kiellettyjä alueita ovat (katso kuva 1.): 

Tontit ja pihamaat. 

Pellot, myös peltojen reunat ovat kiel-
lettyjä. 

Ratamerkein erikseen kielletyt alueet ja 
tiet. 

 

Maali 

Viimeiseltä rastilta ei ole viitoitusta 
maaliin. 

Leimaa maalileimasimella, jolloin ajan-
otto pysähtyy. 

Mene leimantarkastukseen, niin saat 
tuloksen tapahtumasta. 

Ilman Emit-korttia suunnistavan ei 
tarvitse kulkea leimantarkastuksen 
kautta. 

 

Tapahtuman jälkeen 

Tulokset julkaistaan Rasti-Nokian koti-
sivuilla http://rastinokia.fi/nokirastit/
kalenteri/2016 mahdollisimman pian 
tapahtuman jälkeen. 

 

HUOM! JOKAINEN LIIKKUU MAAS-
TOSSA OMALLA VASTUULLA. KART-
TAAN ON PAINETTU TAPAHTUMA-
VASTAAVAN PUHELINNUMERO 
HÄTÄTAPAUKSIA VARTEN. 

 

Nokirastikalenteri 2016 

 

13.4. Alhoniityn koulu 

20.4. Vihnusjärvi P-alue 

27.4. Harjuniityn koulu 

4.5. Heinisuon murske
 asema 

11.5. Ruokkeentie P-alue 

18.5. Hirvisuontien P-
 alue 

25.5. Tappurilehdontie 
 lumenkaatopaikka 

1.6. Linnavuori Patria P
 -alue 

8.6. Heinisuon murske
 asema 

15.6. Vahalahden koulu 

22.6. Harjuniityn koulu 

29.6. Hirvisuontien P-
 alue 

6.7. Ruokkeentie P-alue 

13.7. Tappurilehdontie 
 lumenkaatopaikka 

20.7. Lähdeniityn kenttä 

27.7. Ylisenkallio, Pin
 siöntie 

3.8. Koukkujärven maja 

10.8. Hirvisuontien P-
 alue 

17.8. Tappurilehdontie 
 lumenkaatopaikka 

24.8. Antila 

31.8. Koukkujärven maja 

7.9. Harjuniityn koulu 

14.9. Vesitornin P-alue 

21.9. Vihnusjärvi P-alue 
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Kuvakollaasi 

PIRKAN HIIHDON JUOTTOLAA PITÄMÄSSÄ 
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Kuvakollaasi 

SUUNNISTUSKOULUN KAUDEN AVAUS 
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Seuraväki esittäytyy 

Kuka?: 

Jari Jokela, 45-vuotias DI.  

Mitä?: 

Seuran perustajajäsen mutta 2000-luvun alkupuolella 

tein syrjähypyn kasvattajaseuraan. Takaisin seuraan 

2013. Johtokunnan sihteerikkö. Myös Nokirastien rata-

metsurointia, tulospalvelua ja kaikkea muutakin. 

Häh?: 

Kartan ja kompassin kanssa taisin ekan kerran mennä 

1978. 1979 oli ensimmäiset kisani Tampereen Kaukajär-

vellä. Reittiviivaa mentiin. Seura oli Tampereen Yritys, 

joka siihen aikaan oli ihan suomen kärkeä (kuten Kan-

kaantaan Kisakin). 

Miksi suunnistus?: 

Taisi olla sellainen äidinmaidosta peritty juttu, koko 

perhe oli kiinni urheiluhommissa. Molemmat veljet 

suunnistivat ja talvella hiihdettiin. Ei silloin ollut nettiä 

ja telkassa vain kaksi kanavaa joten muuta tekemistä 

piti olla. Mutta kyllähän tuo metsässä möyriminen on 

edelleen hienoa ja ei ole vielä tullut tunnetta että ’nyt 

mä osaan tän täydellisesti’. 

Parhaat muistot ja/tai pahimmat pummit?: 

Muistojahan on vaikka kuinka. Nuorempana oli hienoa 

kun pääsi ulkomaille suunnistamaan. Etenkin silloises-

sa Tsekkoslovakiassa oli hienot maastot ja kun siihen 

aikaan vielä tossukin liikkui niin olihan se hienoa. Nuo-

rille voiskin antaa vinkkiä että ulkomaille kannattaa 

lähteä ilman muuta jos on halua kehittyä suunnistaja-

na. 

Rasti-Nokian ajoilta tietysti hienoja muistoja on 90-

luvun lopun viesteistä. Tiomilassa ja Jukolassa käytiin 

ja vaikka ihan kärkisijoilla ei viesteissä oltukaan niin 

kivaa oli aina. Ei ole RaN miehissä tainnut olla vielä 

Jukolassa sadan joukossa. Rautavaarassa (1996) oli 

lähellä. Mä olin ankkurina ja Kuusisen Janne oli kuu-

dennella. Janne oli silloin hirmuisessa kunnossa ja en-

hän mä osannut ollenkaan ajatella kuinka nopeasti Jan-

ne voisi vaihtoon tulla. Niin siinä sitten kävi että Janne 

huuteli mua puomilla ja minä olin Bajamajassa istun-

nolla. Jäi sitten se sadan joukkoon pääseminen parista 

minuutista kiinni. Kyllä mä tuosta olen joskus jälkeen-

päin kuullut… 

Pahin pummi, jaa-a, joka vuosihan sitä tulee muutaman 

kerran turoiltua ihan kunnolla mutta pitkään aikaan ei 

ole tullut sellaista megaluokan veretseisauttavaa pum-

mia. Joskus 80-luvun lopulla olimme silloisessa Itä-

Saksassa Itämeren rannalla Usedom nimisellä saarella 

suunnistamassa. Ohjelmassa oli myös kilpailut ja jos-

sain vaiheessa matkan tekoa taisi kompassin käyttö 

unohtua. Kartta ei mielestäni oikein täsmännyt maas-

toon ja sitten tuli piikkilanka-aitaa ja kylttejä joissa luki 

jotain ’Achtung… halt… grenzzone…’. Siinä vaiheessa 

syke vähän nousi ja karttaa piti tutkia vähän tarkem-

min. Olin tullut ihan kartan reunaan joka rajoittui Itä-

Saksan ja Puolan rajavyöhykkeeseen. Eikun häntä koi-

pien välissä takaisin tulosuuntaan… 

Olisko vielä jotain muuta?: 

En mää ny oikein muuta keksi. Suunnistaminen hyväs-

sä seurassa on niin hianoo hommaa että sanattomaksi 

vetää… 
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Seuraväki esittäytyy 

' M i s s ä  m e n n ä ä n -

toimikunta haastatteli 

yhtä johtokunnan jä-

sentä keväisen aurin-

koisena päivänä Ylläk-

sellä.:     . 

 

Kukas sää olet ja 

mitä teet? 

Olen Reijo ”Repa” Vii-

tanen, viime kesänä 

viiskymppiä täyttänyt 

paluumuuttaja. Asum-

me Marjan (Joutsen) ja 

tyttäremme Julian 7v. 

kanssa Vesitorninmäel-

lä. Tällä hetkellä nautin 

vielä vuorotteluvapaas-

ta, mutta kesällä palaan 

takaisin sorvin ääreen 

Tampereelle matkustajainformaatiojärjestelmiä valmis-

tavaan firmaan, jossa toimin jonkinlaisena huollon esi-

miehenä. 

Mikä on roolisi Rasti-Nokiassa? 

Johtokunnassa olen toista vuotta ja toimin harraste-

suunnistusvastaavana, eli pääpaino on luonnollisesti 

Nokirastien organisoinnissa, mutta väsään kaikkea 

muutakin mitä eteen tulee. Rasti-Nokiassa olen nyt 

ollut muutaman vuoden ajan, lisäksi vuosituhannen 

vaihteessa edustin seuraa pari vuotta. Seurassa on mu-

kavaa porukkaa, joiden kanssa on hauska harjoitella, 

kilpailla ja talkoilla. Haluankin kiittää kaikkia, jotka 

osallistuvat seuran talkoisiin eri muodoissa. 

H ä h ,  m i t e n  o l e t  t ä h ä n  p i s t e e -

seen  suunnistusurallasi ajautunut? 

Kaikki alkoi vuonna 1980, kun Niemisen Aki opetti mua 

suunnistamaan ja koukkuun jäin. Vuoteen 1987 asti 

edustin Kankaantaan Kisaa, jossa saavutettiin H21-

sarjassa SM-viestipronssia ja Jukolassakin pääsin pok-

kaamaan KanKi:n joukkueessa 8:n sijan. Lisäksi nuor-

ten 20-sarjassa sain pari SM-mitalia ja vuonna -85 

edustin Suomea hiihtosuunnistuksen PM-kilpailuissa 

Uumajassa.  

1988 tie vei Tampereen Pyrintöön, jossa kuluikin nel-

jännesvuosisata. Tuona aikana parhaiksi saavutuksiksi 

tulivat Tiomilan 4. ja 6. sija, Jukolassa useita sijoituksia 

10-25 joukkoon ja henkilökohtaisissa SM:ssa ylsin yh-

den kerran H21-sarjassa 10:n joukkoon. Aktiiviura ta-

kana ja ympyrä sulkeutuu: paluumuutto takaisin Noki-

alle vuonna 2008 ja nyt ollaan siis näissä hommissa. 

Parhaat suunnistusmuistosi? 

Suunnistusmatkailu ylipäänsä, siis loman ja harrastuk-

sen yhdistäminen: suosikkialueina Italian Dolomiitit ja 

Sveitsin Alpit. 

Pahin pummisi? 

Tais tapahtua vuonna 1980, (ennen Akin oppeja). Vol-

tattiin pari ympyrää ja pari tuntia koulukaverin kanssa 

Hirvisuontien kiintorasteille tehdylle radalle. Vanhem-

mat olivat jo huolissaan, mutta meillä oli päämäärä: 

kaikilla käydään ja käytiinkin. 

Lopuksi, mitä jatkossa? 

Reenataan, talkoillaan ja ehkä vähän kilpaillaankin, 

muttei liian vakavasti. 
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Seuraväki esittäytyy 

Kuka?  

 

Olen 18-vuotias ja opiskelen toivottavasti viimeistä 

vuotta lukiossa. Olen nyt lukulomalla, joten en käy enää 

juurikaan lukiolla vaan luen tällä hetkellä pääsykokei-

siin ja toivon pääseväni ylioppilaaksi. Perheeseeni kuu-

luu äiti Tuula, iskä Heikki, kaksi isosiskoani Minttu ja 

Pinja sekä rakas koiramme Venla. Koko perhe on jollain 

tavalla mukana Rasti-Nokian toiminnassa. 

 

Mitä?  

 

Rasti-Nokiassa olen apuohjaajana suunnistuskoulussa. 

Suunnistuskisoissa käyn silloin kun kerkiän. Suunnis-

tuksen lisäksi harrastan viittä eri tanssilajia. 

 

Häh?  

 

Äiti ja iskä raahasi minut 3-vuotiaana suunnistamaan, 

kun muutimme Nokialle. Siitä lähtien olen harrastanut 

suunnistusta. En tiedä mikä minut on suunnistukseen 

koukuttanut, ehkä vain se, että viihdyn metsässä. 

 

Parhaat suunnistusmuistoni ja pahin pummi-

ni?  

 

Parhaita suunnistusmuistoja on todella paljon, esimer-

kiksi joka vuotiset leirit ja 25mannat sekä Venlat ovat 

jääneet hyvin mieleen. Myös viime vuoden Jukolan 

aloitusosuus RaNcat Ladyt -joukkueessa oli mahtava 

kokemus ja toivottavasti myös tulevaisuudessa pääsen 

Jukolan yöhön. 

 

Pahoja pummeja on ollut myös aika paljon. Ensimmäi-

senä mieleen tulee kuitenkin viime vuoden tunturi-

suunnistuksen pummi, jossa tuli vähän liikaa nautittua 

maisemista, eikä vähän erilaisen kartan luku sujunut 

moitteettomasti. 

 

Ja vielä?  

 

Tavoitteena on suunnistaa sen verran mikä tuntuu hy-

vältä ja nauttia siitä. Jukolaan ja 25mannaan on ainakin 

päästävä. Myös tänä vuonna minuun voi törmätä suun-

nistuskoulun apuohjaajana. 



 

 

Kaikki halukkaat kilpailuraporttien ja mat-

kakertomusten kirjoittajat voivat tarjota 

tekstejä julkaistavaksi tähän tiedoteleh-

teen. Tässä lehdessä on malliksi juttuja mil-

laisia tekstejä esimerkiksi voisi tuottaa. 

Sellaiset tekstit, joissa kuvien kera seloste-

taan mitä RANilaiset missäkin ovat touhua-

massa otetaan mieluusti vastaan. 

 

Lasten vanhempia otetaan mielellään mu-

kaan suunnistuskouluun ohjaajiksi. Kum-

mallista suunnistuskokemusta ei edellytetä 

vaan into yhteiseen tekemiseen on tärkein. 

Kaikki apu otetaan vastaan kunkin osaami-

sen, kykyjen ja aikataulujen mukaan. 

Seura järjestää jälleen seuran jäsenille yh-

teiset kilpailumatkat Lappee-Jukolaan ja 25 

Mannaan. Kannattaa ilmoittautua ajoissa. 

 

Säännöllistä seuratoimintaa on kevät-kesä-

syyskaudella pääosin seuraavasti: 

Nokirastit keskiviikkoisin klo 17 alkaen 

Lasten suunnistuskoulu pääosin torstaisin 

klo 18. Katso tarkemmat aikataulut ja har-

joituspaikat suunnistuskoulun kalenterista. 

 

Aikuisten suunnistuskoulu alkaa ti 19.4. 

Koulu järjestetään nyt jo neljättä kertaa ja 

kurssille ovat tervetulleita kaikki suunnis-

tuksesta kiinnostuneet aloittelevat aikuiset.  

Kurssin hinta on 60 €, jonka voi maksaa 

esim. liikuntaseteleillä. Kurssi käsittää 3 

oppituntia ja 6 maastoharjoitusta. Tarkempi 

aikataulu löytyy seuran verkkosivuilta 

osoitteesta www.rastinokia.fi 
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Luokitellut ilmoitukset 

Seuratoimintaa 

Seuravarusteita  

myynnissä 

Seuran varusteita ja asusteita on tarjolla 

seuraavasti: 

takki 69,00 € 

liivi 50,00 € 

paita 45,00 € 

+ reenikäyttöön kaikki vanhat paitamallit 

10,00 eurolla! 

Laita tilaukset Elinalle (e.porkka[at]

gmail.com)  

 

Seuran kautta voi myös hankkia laadukkai-

ta Ullmax-tuotteita. Ullmax-tilauksia voi 

tehdä seuran nettisivuilla olevan linkin 

kautta. Sitä kautta provisiot kirjautuvat 

Rasti-Nokialle. . 

 

 

 

 

Rasti-Nokian jäsenet voivat vuokrata Alisen 

järvellä sijaitsevaa Rasti-Nokian seuramajaa 

edulliseen jäsenhintaan. Jäsenhinta on 

50 % normaaleista hinnoista. Iltasaunan 

hinta 20 € (2-3 h). Jäsenhintaisen iltasau-

nan voi varata aikaisintaan 3 vrk ennen tu-

lopäivää. Seuran jäsenille vuokraus ja lisä-

tiedot Elinalta (e.porkka@gmail.com) 

Palvelukseen halutaan 

Vuokrataan 



 

 

 

Missä Mennään—tiedotelehden toimitus 2016 

 

Päätoimittaja ja editointi:  

Antti Mäkinen 

 

Tarinoita ja juttuja: 

Hilla Toivanen 

Pasi Viitala 

Pasi Isokallio 

Marika Pakarinen 

Eemil Koskinen 

Elina Porkka 

Teemu Syväterä 

Reijo Viitanen 

Jari Jokela 

 

Kuvat ja kuvitus mm.: 

Pasi Isokallio 

Hilla Toivanen 

Antti Mäkinen 

Marika Pakarinen 

 

 

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  

 

Rasti-Nokia ry:n johtokunta 2016 

Takasivu 


