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Rasti-Nokiassa on jo useamman vuoden
ajan tehty voimakkaasti töitä lasten harrastuksen kehittämiseksi. Ensimmäisen kerran
työn tuloksia koeponnistettiin jo useampi
vuosi sitten, jolloin haimme sinettiseuraksi.
Auditoinnin jälkeen sellaisen tunnustuksen
saimmekin. Sinettiaikaa meni sitten kaksi vuotta ja uudelleenauditoinnin jälkeen
saimme sinetillemme jatkoa. Vuonna 2018
sinettiaika päättyi ja tähtiaika alkoi. Tähtiseuraksi hyväksyttiin kaikki sinettiseurat,
jotka sitä hakivat.
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Toisena kehityskohteena on ollut aikuisten harrastustoiminta. Jo jonkin aikaa ollut esillä, että pitäisi ryhtyä kehittämään
aikuisten toimintaa. Rasti-Nokiassa on
perustettu aikuisten harrasteryhmä. Ryhmältä on toivottu matalaa osallistumiskynnystä, yhteisöllisyyttä ja helppoa saavutettavuutta. Kaikkiin näihin haluamme
erityisesti panostaa. Yhtenä perusperiaatteena on, että kaikki voivat osallistua riippumatta taitotasosta tai juoksunopeudesta.
Toimintaa käynnistellään nyt talvikaudella
yhteislenkkien, sählyvuoron, vaellusten ja
Lasten ja nuorten toiminta on seurassamme hiihtolenkkien muodossa. Kesän toimintaa
hyvin vakiintunutta ja seuraavia kehitysas- vasta ideoidaan, joten nyt olisi oiva hetki
keleita lähdettiin hakemaan. Lasten toimin- tuoda ehdotuksia kesän toiminnasta.
nalle luontevaksi jatkoksi on ryhdytty kehittämään kilpailuryhmää. Kilpailuryhmän Aikuisten harrasteryhmä tulee myös täyajatuksena on tarjota laadukkaampaa val- dentämään urheilijanpolkua, jossa seuralmennustoimintaa niille nuorille ja nuorille lamme on tarjottavaa aivan nuorista lapaikuisille, jotka ovat valinneet kilpailulli- sesta ikäihmisiin saakka. Nyt pystymme
semman polun. Kilpailuryhmälle pystytään osoittamaan kaikille mukaan tuleville, että
tarjoamaan heidän tarpeisiinsa paremmin heille on aina paikka Rasti-Nokiassa.
soveltuvia harjoituksia. Kilpailuryhmä konseptina vielä hakee vähän muotoaan, mutta Toivotan kaikki tervetulleiksi Rasti-Nokian
se tulee olemaan merkittävä osa Rasti-Noki- talvikauden toimintaan!
an toimintaa.
| Pasi Viitala
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Seuraväki esittäytyy
Valokeilassa maailmanmestari Petteri Hakala
hurinaa läheltä. Katselin karttaa,
lähellä ei ollut rakennuksia, joten
sen täytyi olla juomarasti joka on
merkitty tuohon, eli rasti on tuolla
suunnassa ja rastinotto onnistui lopulta kuin telkkä pönttöön.
Millaista tarkkuussuunnistus on verrattuna suunnistukseen?

Suunnistaja kun näkee rastilipun,
hän olettaa että siellä on hänen rastinsa. Siksi suunnistaja hämääntyy,
jos löytää ensin toisen rastin läheltä. Tarkkuussuunnistaja kun näkee
rastilipun, hän ei usko että se on
siellä missä pitäisi, ja jää pitkäksi
aikaa ihmettelemään jos se sittenkin näyttää olevan liian lähellä.
Kuka?

Olen Petteri Hakala, 20 vuotta, opiskelen maantiedettä Itä-Suomen yli- Miten innostuit tarkkuussuunnistuksesta?
opistossa Joensuussa.
Olisin halunnut osallistua Rasti-Nokian tarkkuussuunnistuskilMilloin olet aloittanut suunnistuksen?
pailuun keväällä 2014, mutta silloin
Aloitin suunnistuksen vuonna 2009 RaNin suunnistuskoulussa.
oli SM-keskimatka joka kiinnosti
enemmän. Pepi houkutteli minut
Mikä suunnistuksessa kiehtoo?
sitten Suunta-Seppojen kisaan,
Se, että on aina uudenlainen maasto ja rata. Reitinvalinnat.
jossa osallistuin kuntosarjaan. Seuraavassa kisassa Hämeenkyrössä
Pahin pummi?
Pahimpia pummeja en muistakaan, muta muistuu mieleeni pari aika osallistuin sitten elit-sarjaan jossa
pahaa pummia Nokirasteilla. Joskus pienempänä on ollut vaikeuksia olin kolmas ja voitin aluemestaymmärtää pysähdyksissä karttaa lukemalla sellaisia viiden polun riste- ruuden.
yksiä Hämyslavan takana korvessa ja Ruutanalammen rannalla, ja tuli
sitten mentyä lähes kilometrin matka väärään suuntaan ihmetellen, mik- Miten harjoittelet
si kartta ja maasto eivät vastaa toisiaan. Lahti-Jukolassakin tuli tehtyä tarkkuussuunnistuspaha pummi ykköselle. Etenin melko optimaalista reittiä pari kilomet- kilpailuihin?
riä, ja tulin polulle niin kuin ennakoinkin, mutta en tullutkaan sille po- Meillä on melko aktiivinen treelulle jota suunnittelin kulkevani lähelle rastia, vaan olin ehkä 30 metrin niporukka, johon kuuluvat maapäässä siitä ja juoksin siitä risteävää polkua. Sitten aloin ihmetellä missä joukkueen lisäksi muut aktiivit,
on seuraava polunristeys ja juoksin sitä polkua edestakaisin, tuntui että varsinkin monet seniorit jotka
mäkeä on vähän enemmän kuin kartalla käyriä mutta en saanut supista kiertävät Euroopan cup -kisoja
selvää. Juoksin sitten polkua vielä alas ja näin Ketarlammet, sieltä kouk- monissa maissa muutaman kerran
kasin sitten suoraan rastia kohti. Siitä suunnasta se oli hankalasti otettava vuodessa. Aina kun joku merkittärasti ja eksyin supikkoon. Syvän supan pohjalla ollessani yksi tuttu tark- vä kisa lähestyy, porukka aktivoikuussuunnistaja huhuili mulle ylhäältä, onko koodi se ja se. Ei ollut, hän tuu järjestämään treenejä milloin
meni tiehensä ja harhailin jossain supissa ihan yksinäni, kunnes kuulin missäkin. Treenaamme erityisesti
aikarasteja. Usein jokainen osallis-
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Seuraväki esittäytyy
Valokeilassa maailmanmestari Petteri Hakala
tuja pääsee ratamestariksi yhdelle
asemalle, ja saa kiertää muut asemat kilpailijana. Myöskin kilpailujen järjestäminen on hyvää treeniä. Jotkut tekevät myös erilaisia
mielikuvaharjoitteluja, mutta en
koe niitä itselleni hyödyllisiksi.
Parhaat kisamuistot?
Tietenkin viime kesän voittoisat
arvokisamatkat Slovakiaan ja Latviaan. Varhaisemmista ainakin
Am-keskimatkan voitto Hattulassa vuonna 2013 ja monet viestit
ovat jääneet mieleen.

Mitä teet silloin kun et suunnista?

No viimeiset pari vuotta on mennyt aika lailla karttoja tehdessä pitkin
mettiä. Tällä hetkellä kaikki aika menee niihin ja opiskeluun keskittyen.
Muutenkin liikun paljon luonnossa jalan, pyörällä ja hiihtämällä.
Miten opiskelun ja suunnistamisen yhdistäminen
on sujunut?

Ihan hyvin, välillä tosin on pakko jättää suunnistuksia väliin kun on
opiskelukiireitä. Mutta useammin se on tietysti toisin päin.
Mitä jatkossa?

Ensi vuonna tavoitteenani on MM-kulta temposta Portugalissa. Ruotsissa tulee käytyä syksyllä maaottelussa. Aion kiertää myös Eurooppa-cupin kisoja Portugalin ja Ruotsin lisäksi Puolassa ja ehkä Sloveniassa. Ensimmäinen SM-mitali on tavoitteena Muuramen SM-kisoista. 2020 on
EM-kisat Espoon seudulla.

haastattelussa ’vuoden menestyjä’ Elli Punto
Elli Punto on seuramme nuoria suunnistajia Milloin olet aloittanut suunnistuksen?
ja hänen kauden 2018 saavutuksiinsa kuuluu Suunnistanut olen viisi vuotta.
mm. oman sarjansa kokonaiskilpailun voitto
Mikä suunnistuksessa kiehtoo?
FIN5-rastiviikolla.
Lajissa kiehtoo parhaiden reitinvalintojen löytäminen, sekä kilpailut, kaverit ja leirit.
Kuka?
Olen Elli Punto 13v. ja asun Sastamalassa.
Miten valmistaudut kisoihin?

Valmistaudun kilpailuihin käymällä harjoituksissa ja ennen
kilpailua hyvällä alkuverryttelyllä ja samalla keskityn suoritukseen.
Parhaat kisamuistot?

Paras kilpailu muistoni on KLL- kilpailu Kajaanissa, joka oli
ensimmäinen pitkä kisareissu.
Pahin pummi?
Pahin pummini tähän mennessä tapahtui Pihkaniskojen D10
RR,jossa tein 30 min. virheen.
Parasta Rasti-Nokiassa?

Parasta Rasti Nokiassa on hyvä yhteishenki ja hyvät harjoitukset sekä kivat valmentajat ja kaverit.
Mitä teet silloin kun et suunnista?

Silloin kun en urheile käyn koulua ja näen kavereita.
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Nuoret ja valmennus

Viime kauden tapahtumat on koonnut Pasi Isokallio

Vuosi vaihtui ja uudet suunnitelmat ja tavoitteet ovat jo vähitellen mielessä. Mennyttä kautta on kuitenkin kiva
vielä muistella ilolla, sillä se Rasti-Nokian historiassa erityinen ja mieleenpainuva kun Petteri Hakala voitti
tarkkuussuunnistuksen MM -kilpailuissa kultaa PreO -tempokilpailussa Latvian Daugavpilsissä.
Petterin MM-kultamitali

Tämä on Petterille arvokas ja omalla innokkuudella saavutettu kultamitali, vielä kun
huomioidaan että kultamitaleja ei valtakunnan tasollakaan ole sadellut ihan tuon
tuosta niin olihan mitali unelmien täyttymys. Muistetaan myös Petterin muut kaudella saavutetut himmeämmät arvomitalit.
Petterin saavutukset ovat hyvä esimerkki siitä, miten pitkälle voi päästä, kun jaksaa
tehdä pitkäjänteisesti töitä tavoitteidensa eteen. Seura tarjoaa urheilijalle mahdollisimman hyvät tavoitteiden suuntaiset puitteet hänen urheilijan polullaan, mutta
vastuu tekemisestä on kuitenkin urheilijalla itsellään.
Toivomme Petterille jatkossakin menestystä!

Suunnistussäätiö
muisti Petteriä 600
euron arvoisella stipendillä. Säätiö toimii
lahjoitusvaroin.
| toimitus

Alkuvuodesta mieleen jäi Suunnistusliiton Valmennusseminaari ja Ohjaajatapaaminen Kisakalliossa tammikuun
lopulla, jonne saimme mahdollisuuden päästä luennoimaan ja esittelemään Rasti-Nokian polkua suunnistuksen
laatuseuraksi, tällaisesta mahdollisuudesta ei voi kieltäytyä. Seuran vuosia kestäneen kehityspolun läpi käynti,
Suunnistuskoulun kehitysvaiheet ja kaiken saattaminen esityksen muotoon oli työläs tehtävä mutta lopputulos oli antoisa ja rikastuttava.
Alkukesän Lahti-Jukolassa oli joukkueita mukavasti 5 Venlojen- ja 4 Jukolan-viestissä, ja mikä parasta kaikki saivat tilastosijoituksen vaikeassa suppamaastossa.
Myös 25manna-viestissä saatiin joukkueellemme ehjä suoritus, hienoa!
Suunnistuskoulussa jälleen osallistujia ennätyksellisesti, keskiarvo osallistujamäärä
mahtava n.50 lasta ja nuorta per harjoitus, hienoa!
Leimausleiri oli jälleen upea ja pidettiin kaudella myös useita omia leirejä, hienoa!
Seuratoiminnan laadusta kertova Olympiakomitean ja lajiliittojen Tähtiseura -status sisältää lasten ja nuorten
toiminnan lisäksi myös Aikuisten harrastustoiminnan ja Huippusuunnistuksen tunnusalueet, näistä Aikuisten
harrastustoiminnan kehittäminen Tähtiseura -statuksen suuntaan käynnistettiin loppukaudesta.
Suurkiitos jälleen kaikille lasten ja nuorten parissa toimineille seuratoimijoille, TE olette tehneet valtavan työn
ja kiitos kuuluu teille! Kiitos myös kaikille harjoituksiin osallistuneille lapsille ja nuorille.
| Pasi Isokallio
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Suunnistuskoulun vuosi 2018

Terveiset koonnut suunnistuskouluvastaava Marika Pakarinen

Kesän 2018 Suunnistuskoulu on jälleen takanapäin ja sitä on mukava muistella hymyn
noustessa korviin. Ilmojen puolesta kesä oli
mitä parhain ja se siivitti meidät uuteen kävijäennätykseenkin, sillä viikoittain keskimäärin
50 lasta kirmaili kanssamme rastien perässä
ympäri Nokiaa, ja muutamia kertoja Ylöjärven
ja Tampereenkin puolella. Olemme taas monta
suunnistuskokemusta rikkaampia.
Harjoitusvaihdot Tampereen Pyrinnön ja Kooveen kanssa jatkuivat toimivina ja pääsimme
vierailemaan keväällä Hervannan Suolijärvellä
ja syksyllä Pinsiössä maataideteoksella, missä sitten myöhemmin vietimme myös kauden
päätöstapahtumaa mikroradoilla kirmaillen
sekä nuotiolla eväitä valmistellen. Kesäleirin
vietimme tutulla kaavalla seuramajalla RaNtalassa hieman uusilla mausteilla. Leirin aloitus
tapahtui tutusti vesisateessa, mutta se ei reipasta porukkaa haitannut, kun he pääsivät itse kehittelemään ja piirtelemään ratoja Eemilin hyvällä opastuksella. Toivottavasti saatiin siemen
itämään uusien ratamestareiden osalta. Jännitystä saimme kokea tiistaisen leiriviestin ja keskiviikkoaamun kalliolaskeutumisen muodossa
- mahtavia fiiliksiä näkyi leiriläisten kasvoilla!
Kesän Leimausleirillä Kisakallion urheiluopistolla meillä oli myös ennätyksellinen, uljas 34
hengen joukkue. Pääsimme hyviin ja erilaisiin
maastoihin kokemuksia hakemaan. Lisäksi
seurallemme luovutettiin Tähtiseura-tunnus
juhlallisin menoin 20 muun suunnistusseuran
kanssa. Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Se on
jatkumoa Sinettiseura-ohjelmasta, missä Rasti-Nokia on ollut vuodesta 2016.
Tämän kesän jälkeen on mukavaa suunnitella
tulevaa kautta. Suuntia on vain yksi: eteenpäin.
Se suunta kuitenkin tarvitsee ihan meitä jokaista. Siks siis jälleen nöyrin kiitokseni kaikille kesän aikana mukana olleille! Jokaisen panos oli
tärkeä ja tarpeen! Muistakaa edelleen: Ilman
teitä ei olisi meitä! :)
| Kiitollisena ja hymyssä suin, Marika
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Rasti-Nokian kesäleiri
Reportterina Salla ja Jere

Suunnituskoulun kesäleiri,
RaNtala

Rasti-Nokian kesäleiriä vietettiin Rasti-Nokian majalla Porintien varrella.
Leirin ensimmäisenä päivänä satoi. Ensimmäinen harjoitus oli ratamestariharjoitus, jossa jokainen vei rastin metsään.
Märissä tunnelmissa palattiin takaisin
majalle. Vaihdettiin vaatteet ja tehtiin
ryhmissä ratoja. Päivän toisena harjoituksena toimi leiriviesti, jonka voitti
Joonas, Jere, Linda, Moona, Ville ja Eemil. Illemmalla saunottiin ja uitiin. Ennen nukkumaan menoa katsoimme jalkapallo-ottelua ja söimme iltapalaa.
Seuraavana aamuna söimme aamupalan: Marika keitti hyvää puuroa. Päivän
ensimmäisenä harjoituksena oli vaellus,
jonka lopuksi meille paljastettiin kalliokiipeilymahdollisuudet. Se oli hurjaa ja
kivaa.
Leiri oli erittäin kiva. kiitos!
| Salla Mustikkamaa ja Jere Pakarinen

Leiriläiset kalliolaskeutumassa. Kuvat: Pakaristen perhealbumi
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Suunnistuskoulussa ohjaajana

Timo Mustikkamaan mietteitä

Suunnistuskoulun ohjaajaksi…minäkö?

Olen aina pitänyt suunnistuksesta, lajin monipuolisuudesta ja nykytekniikan avulla seurattavuudesta. Lapsen
osallistuin Orapolku-suunnistuskouluun ja opiskeluaikoina suunnistus ei ollut se inhokkilaji.
Vuosia vierähti kuitenkin paljon ilman kontaktipintaa lajiin kunnes omat lapset osallistuivat suunnistuskouluun. Vanhemman tyttären jatkaessa aktiivisesti suunnistuskoululaisena alkoi itsellänikin herätä kiinnostus
lajia kohtaa omien urheiluharrastusten viedessä kuitenkin muka suurimman osan vapaa-ajasta. Satunnaisesti
olin mukana suunnistuskoulun harjoituksissa tyttären mukana metsässä ja askel kerrallaan siirryin lähemmäs
lajia. Jossain vaiheessa sitten tuli se hetki eteen kun minulle osoitettiin kysymys ”Mitäs jos tulisit mukaan edes
apuohjaajaksi kun olet kuitenkin usein paikalla?”
En heti kieltäytynyt vaan lupasin miettiä asiaa ja kun oman ikäluokkaurheilijapolun suorittamiseksi on ollut pakko olla kiinnostunut myös itsensä valmentamisesta, sain ajatuksen että miksi en kouluttautuisi saman
tien valmentajaksi. Seuran toimistolla suunnistuskoulun ohjaajapalaverissa kysyinkin että mitä ja miten Suunnistusliitto järjestää valmentajakoulutukseen liittyen. Toisen, huomattavasti vaatimattomimpien resurssien
kanssa operoivan, lajin parista suunnistukseen mukaan tulleena aloin olla innoissani valmentajakoulutuksen
monipuolisuudesta ja mahdollisuuksista.
Nyt odotankin jo innolla seuraavia vaiheita koulutuksista vaikka tosiasia onkin,
että pelkästään koulutuksia suorittamalla
ei tule hyväksi valmentajaksi.
Nyt voin sanoa suunnistuksen kaapanneen itseni kokonaan mukaansa ja ulkopuolelta tulleena omaan ainakin erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia niin
seuratoiminnasta kuin suunnitelmallisuuden tärkeydestä. Rasti-Nokian seuratyön parissa on mukana paljon eri tehtäviä hoitavia ihmisiä, yhteistyö toimii
hienosti ja uskon että saamme kehitettyä
seuran toimintaa organisoimalla ja suunnitelmallisuudella vieläkin paremmaksi.
| Timo Mustikkamaa

Pyöräsuunnistuskartta liittyy seuraavan
sivun pyöräsuunnistusaiheiseen tekstiin.
Kuva: Satu Nyholm
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Pyöräsuunnistus ’vei sydämen’
haastattelussa Satu Nyholm

Kuka?

Satu Nyholm, 56 vuotta.
Milloin olet aloittanut suunnistuksen?

Suunnistusta harrastanut vuodesta 1973 saakka. Ensimmäiset kilpailut olivat koulujenväliset suunnistukset. Huomasin
pärjääväni ja siitä se sitten lähti. Nykyisin harrastan päivä-,
yö-, sprintti- ja pyöräsuunnistusta.
Mikä suunnistuksessa kiehtoo?

Suunnistustehtävät ovat aina erilaisia, maastot ovat erilaisia, kartat ja radat ovat erilaisia. Laji yhdistää sopivasti fyysisen ja psyykkisen kapasiteetin. On saanut kiertää Suomea
ja muuallakin, lähinnä Euroopassa ja saanut hyviä ystäviä
suunnistuksen kautta. Mieskin löytyi 25Mannareissulta
vuonna 2004 :) Vanhin tytär suunnistaa edelleen ja laji on
yhdistänyt meitä kovasti. Toivottavasti vanhin lapsenlapsi
aloittelee suunnistusta ensi kesänä :)
Milloin aloitit pyöräsuunnistuksen?

Pyöräsuunnistuksen aloitin vuonna 2018. Aiemminkin oli jo
lajia seurannut ja mieli teki mukaan, mutta ei ollut maastopyörää eikä oikein rohkeuttakaan. Erittäin kilpailuhenkisenä ihmisenä pelkäsin, että ”tapan itseni” jossain alamäessä.
Koska kun numerolappu on rinnassa, niin silloin mennään
eikä meinata!
Mikä siinä kiehtoo?

Tällä iällä nivelet ovat jo hiukan heikossa kunnossa, varsinkin polvet. Pyöräily on silloin paljon vähemmän kivuliasta
kuin juokseminen. On kiva tulla maaliin, kun ei satu. Ajattelin, etten ehkä pärjää, että muut osaavat ja uskaltavat polkea
niin paljon kovempaa kuin minä. Olen myös ”jalkasuunnistuksessa” sellainen vanhanliiton kompassisuunnistaja, että
pyöräsuunnistus on siitä aika kaukana. Yllätys olikin itselleni aika suuri, kun heti ensimmäisenä kesänä tuli SM-pysusta kaksi hopeaa! Ja vielä oikein hyvillä suorituksilla. Niihin
kisoihin lähdin tavoittella, ”että kun en olisi molemmissa
kisoissa ihan viimeinen”. Sitä ennen olin käynyt vain yhden
pysu-kisan Jämillä.

matkaa. Pronssimitali tuli ja siihen olen hyvin tyytyväinen, vaikka erot muodostuivatkin
aika isoiksi. Suoritus oli muuten ihan hyvä,
mutta ykkösrasti tuotti isoja ongelmia ja lopussa loppui kunto. Jämin parivistissä saatiin
Aallon Pirjon kanssa pronssia ja keskimatkalta sain myös pronssin.
Miten pyöräsuunnistus eroaa
suunnistuksesta?

Pyöräsuunnistus on tosi nopeatempoinen laji
eikä ollenkaan niin helppoa kuin äkkiä luulisi.
Reittejä joutuu pohtimaan tarkkaan, mikä olisi nopein reitti itselle. Joskus pitkäkin kierto
hyvää uraa pitkin kannattaa. Turhia käännöksiä pyörällä kannattaa välttää ja hyvällä leimaustekniikalla voi säästää paljonkin aikaa. Leimaus tapahtuu emittagilla. Luulin, ettei enää
paljon likaisempaa lajia kuin suunnistus voisi
ollakaan, mutta märällä kelillä pyöräsuunnistaja on kyllä kurassa kypärään asti ja koko
pyörä myös.
Miten harjoittelet/ valmistaudut pyöräsuunnistuskilpailuihin?

Olen polkenut paljon aiempaa enemmän pyörällä maastossa ja välillä on karttakin mukana.
Fillarirasteja järjestetään Tampereen seudulla
iltarastityyliin kesäisin, niihin yritän päästä
mukaan. Myös muita pysu-harjoituksia on
tarjolla kiitettävästi.
Kyllä suunnistus eri muodoissaan on mukavaa!

Mitkä ovat parhaat saavutuksesi pyöräsuunnistuksessa?

Tänä vuonna osallistuin kaikkiin viiteen SM-pyöräsuunnistuskisaan. Pinsiön sprintistä tuli pronssi ja pitkältä matkalta hopea. Hävisin kullan 3 sekunnilla... Erikoispitkä matka
oli heinäkuussa Suonenjoella. Matka oli optimireittiä pitkin
29km... Silloin kyllä pelotti lähteä ja lähtö oli kaiken lisäksi
yhteislähtö. En ollut koskaan polkenut maastossa niin pitkää
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Seuraväki esittäytyy

Esittelyssä johtokunnan jäsen Samuli Saarinen
Kuka?

Samuli Saarinen, H35, tietotekniikan DI, asustelen Nokialla Harjuniityn uudemmalla puolella.
Mitä tehtävi urassa?

Aikuistoiminnan kehitys, verkkosivujen ylläpito, suunnistuskoulussa ohjaajana sen minkä kahden
oman suunnistuskoululaisen ohjaamiselta kerkeän.
Milloin olet ajautunut
suunnistuksen pariin?

Peruskouluikäisenä tykkäsin suunnistaa. Tosin sitä hupia ei kovin
montaa kertaa vuodessa ollut ohjelmassa, mutta muistaakseni ainakin kartat olivat värillisiä. Rastitkin
etsittiin ihan oikeasti, vaikka hyväksyttyyn suoritukseen tarvittava
väriliitusarja olisi löytynyt penaalistakin.
Uudestaan aloin suunnistaa Tampereen iltarasteillaopiskeluaikoina. Hervannan katsastusaseman 3
km radalta löytyi netistä tulokset
keväältä 2007 eli olisikohan ollut
ekoja kertoja aikuisiällä kartta ja
kompassi kädessä. Ensimmäisen
lisenssin ostin vasta kuluvalla kaudella ja osallistuin myös ensimmäisiin SM-kisoihinilajina pyöräsuunnistus.
Miksi suunnistus?

Olen siinä käsityksessä, että fiksut
ihmiset harrastavat suunnistusta ja
toivon, että se harrastuksen myötä
tarttuisi. Tosiasiassa suunnistus on
äärimmäisen haastava ja koukuttava laji. Lisäksi liikkuminen rasteja
etsien oli aikoinaan paljon mielekkäämpää kuin pelkkä lenkillä
käynti.

Parhaat muistot?

ja myös aikuisten suunnistuskoulua. Aikuistoimintaan toivoisin
seuran jäseniltä aktiivista otetta
palautteen tai ideoiden muodossa. Tarkoituksenahan on keksiä
yhteistä toimintaa mikä tavoittaisi mahdollisimman suuren osan
seuran aikuisista harrastajista, eikä
tuoda ylhäältä omia näkemyksiä
siitä mitä toiminnan pitäisi olla. Eli
risut, ruusut ja kaikki muukin otetaan tältä osin ilolla vastaan.

Pahimmat pummit?

Henkilökohtaisesti tämän kauden
kisoista, niin fillarin kanssa, kuin
ilmankin jäi sen verran hyvä maku,
että täytyy käydä jatkossakin. Jukola on tietysti edelleen ohjelmassa
enkä pitäisi mahdottomana, että
kisakalenteriin ilmestyisi tulevina
kausina vielä tunturisuunnistusta
tai Mannaakin.

Ensimmäiseen Jukolaan (Vantaa
2012) lähteminen kuumotti jonkin verran, kun en yhtään tiennyt
mistä hommassa oli oikeasti kyse
ja kuvittelin ettei tällainen sunnuntaisuunnistaja voi siellä pärjätä.
Löysin kuitenkin joten kuten kunnialla metsästä pois. Sen jälkeen on
pitänyt joka vuosi kammeta itsensä
johonkin joukkueeseen, muutamana viime vuotena Rasti-Nokian.
En tiedä mikä on pahin, mutta
Ruokejärven eteläpuolen maastoissa on meikäläisen henkilökohtainen Bermudan-kolmio, mihin
pystyn eksyttämään itseni Nokirasteilla vuosi toisensa jälkeen.
Ja mitä jatkossa?

Toivottavasti omien lasten kiinnostus suunnistuksen harrastamiseen
jatkuu, että kerkeän toimimaan
suunnistuskoulun parissa ensikaudellakin. Lisäksi tarkoituksena on
edelleen kehittää aikuistoimintaa
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Mobo-rasteja Nokialla
Rasti-Nokia ylläpitää Nokian alueella kiintorastiratoja:
* Alhoniitty
* Maatiala
* Vihola
Suunnistamiseen tarvitset puhelimeen asennettavan MOBO-ohjelman, josta tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta https://mobo.suunnistus.fi/. Lisätietoja mobiilisuunnistuksesta löytyy myös palveluntarjoajan verkkosivuilta http://mobo.osport.ee/.
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Jukola

Jukola-tunnelmia à la Jere, Moona ja Mette

Jukolan henki,
Lahti-Hollola Jukola 2018

Päivä alkoi ajamalla Lahteen. Matkalla kuuntelimme
Niko ja Riku Kerkolan Jukolan henki -biisiä, joka loi
hyvää tunnelmaa. Venlat lähtivät matkaan panssarivaunun laukauksella. Se oli kova pamaus, mitä
säikähdimme. Jukolassa oli paljon tekemistä äidin
suunnistaessa. Siellä kävimme sumopainimassa,
tasapainoradalla voittamassa Powerpankit ja kiipeilemässä panssarivaunuilla. Meidän piti mennä myös
Maijun kanssa uimaan, mutta ei päästy, kun siellä oli
sinilevää.
Ennen Jukolan viestin lähtöä lavalla esiintyi meidän
suosikkilaulajat Niko ja Riku esittäen mm. Jukolan
Henki biisin livenä. Se nosti kivasti tunnelmaa juuri
ennen miesten lähtöä. Miesten lähtö ei ollut muuta
kuin tosi iso pölypilvi, missä heilui valoja. Jaksoimme valvoa, tai ainakin osa meistä, toisen osuuden
puoleen väliin asti sitten uni voitti. Nukuimme teltassa, mikä oli myös kivaa. Aamulla herätessä olimme
vielä tosi väsyneitä ja päätimme lähteä kotiin. Onneksi saimme kyydin parkkipaikalle OK Norskan
pikkubussilla. Jukolassa oli aika jännää, mutta kivaa.
Eiköhän me lähdetä ensi vuonnakin Kangasalle tai
äiti ainakin lähtee.

Info-ruutu
70. Jukolan ja 41. Venlojen viestit kisailtiin Lahti-Hollolan Hälvälässä suppamaastoissa 16.-17.6.2018.
Ilmoittautuneita oli ennätysmäärä:
1901 Jukola- ja 1632 Venla-joukkuetta.
Rasti-Nokialta oli hienot 5 joukkuetta
Venloissa ja 4 Jukolassa.
RaN Venla-joukkueiden sijoitukset:
1. joukkue 354.,
2. 487.,
3. 611.,
4. 931. ja
5. 810.
RaN Jukola-joukkueiden sijoitukset:
1. joukkue 366.,
2. 503.,
3. 1043 ja

4. 1395.
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Elämyksellistä menoa
tunturissa
Hulluudesta Tunturiin
Mikä saa ihmisen matkustamaan 800km suuntaansa, jotta pääsee suunnistamaan kahtena päivänä 15km:ä?
Erilainen kokemus voisi olla yksi vastaus, mutta jos sama toistuu 20. kerran, on ainut oikea vastaus ehkä hulluus…
Suomen Tunturisuunnistus on vuosittain järjestettävä suunnistuskilpailu Pohjois-Suomen tunturialueella, mitä
on järjestetty vuodesta 1984. Matkat ovat huomattavasti pitkiä matkoja pidempiä ja maastot suomalaista tunturimaastoa; enemmän tai vähemmän avotunturia. Tänä vuonna 2018 Tunturisuunnistus järjestettiin Ylläksen
maastoissa. Kilpailukeskuksena toimi Navettagallerian pihapiiri ja kilpailumaasto käsitti Kukas, Pyhä, Lainio ja
Kesänki tuntureiden alueen. Aiempina vuosinaa Tunturisuunnistus on ollut parisuunnistustapahtuma, mutta
jo useamman vuoden ajan myös yksilösarjat ovat olleet mukana.
Itse olen osallistunut näihin skaboihin vuodesta 1991 lähtien, en tosin ihan vuosittain, joten tämän vuotinen
urakka oli minulle jo 20. Tätä juttua tehdessäni jouduin ihan toden teolla miettimään, mikä on saanut minut
lähtemään kaikki nuo kerrat satojen kilometrien päähän ”vain” suunnistamaan. Ensimmäisinä vuosina varmaankin toimi tuo uusi kokemus ja itsensä voittaminen. Lisäksi oma perheeni oli käynyt samaisissa kisoissa
jo useamman kerran, joten varmasti perheen malli ja -paine lisäsivät motivaatiota osallistumiseen. Enää tuo ei
kuitenkaan päde, vaan jotain muuta hohtoa täytyy olla. Miettikää nyt: ei riitä, että otan omaan aikaa ja lähden
harrastamaan omaa rakasta lajiani viikonlopuksi, vaan minun pitää raahata myös koko oman perheeni mukana. Viime vuonna Jere, Moona ja Mette viettivät keskenään vajaan 3 tuntia, kun äiti ja isi suunnistivat!
Pakko oli kysyä myös muilta mielipidettä oman mielenterveyden tueksi... Tänä vuonna meitä rastinokialaisia
osallistui Tunturiin 9 henkeä. Ensi kertalaisia oli 4: Lauri, Eemil, Kirsimarja ja Pasi. Kysyin heidän fiiliksiään
Tunturisuunnistuksesta. Sieltä tuli hyviä kommentteja, joista päällimmäisenä upea luonto ja sopiva fyysinen
haaste. Osaan samaistua noihin kommentteihin 20. kerran jälkeenkin. Pakko kuitenkin tunnustaa, että hulluus
varmasti nousee jälleen vahvimpana argumenttina ja motiivina, kun ensi elokuussa suuntaamme auton nokan kohti Kilpisjärveä suunnistuskamat mukana. Mutta mukana kulkee ehdottomasti myös itsensä voittaminen, jälleen kerran, sekä mahtava luontoelämys raikkaine ilmoineen ja upeine maisemineen, mitä ei voi kokea
kuin Tunturisuunnistuksessa. Ainakin minun mielestäni! Ja jonkun olen saanut tartutettuakin: Jerellä on toive
päästä osallistumaan ensimmäistä kertaa, jos löytäisi sopivan hullun kaverin itselleen (edit: kaveri löytynyt, t.
toimitus). | Marika

Suomen luonto tarjoaa kyllä mahtavia elämyksiä. Meillä on ollut haaveissa pitkään kisata Tunturisuunnistus-kisa ja nyt 2018 se toteutui
Äkäslompolossa Kesänki – Pyhätunturin maisemissa.
Kaksipäiväinen parisuunnistuskisa
hoidettiin Pasin kanssa hienosti maaliin, eikä edes ”ärräpäät” lentäneet.
Aivan mahtava ja upea kokemus,
juuri niin kiva ja sopivan fyysinen tapahtuma, aivan fiiliksissä. Koukussa
ollaan ja uutta jo odotellaan.
Suosittelemme. | Kirsimarja ja Pasi

13

Ensikertalaisena mukana
Tunturisuunnistuksessa
Tämän vuoden tunturisuunnistus suunnistettiin Ylläksen upeissa maisemissa 4.-5. elokuuta. Kilpailukeskus
sijaitsi Äkäslompolossa, Karilan navettagallerian idyllisessä pihapiirissä, josta lähdetiin suunnistamaan Kesänki- ja Pyhätunturin väliselle alueelle kahden päivän aikana. Radat tarjosivat haasteita niin fyysisesti kuin
taidollisestikin.
Rastinokialaisista mukana oli yhdeksän suunnistajaa, jotka kaikki selvittivät rankat radat kumpanakin päivänä.
Menestystäkin tuli nimittäin Lauri Isokallio ja Eemil Koskinen voittivat H32-parisarjan sekä André Bruguière
sijoittui toiseksi HA-sarjassa. Lisäksi Marika Pakarinen sai Tunturinvalloittaja-mitalin 20. tunturisuunnistuksen johdosta.
Omalla kohdallani tämä oli ensimmäinen tunturisuunnistukseni. Kävimme perheen kanssa Ylläksellä hiihtolomalla, jolloin ihastuin Lapin maisemiin: tänne täytyy tulla kesälläkin! Osallistuin H32 sarjaan Laurin kanssa, joka oli myös ensimmäistä kertaa mukana tunturisuunnistuksessa. Lauantaina kisakartta aiheutti meille
hieman ihmetystä johtuen sen suurpiirteisyydestä sekä 1:30 000 mittakaavasta. Parille ensimmäiselle rastille
tulikin pummia reippaat 10 minuuttia, mutta sen jälkeen suunnistus alkoi sujua. Toisena päivänä selvitimme
edellistä kilometrin pidemmän radan puoli tuntia nopeammin. Kahdesta noin 15 kilometrin reitistä selvisimme tarpeeksi hitaan juoksuvauhdin ja juomarepun avulla.
Kaiken kaikkiaan maisemat ja maastot olivat reissun arvoiset. Ensi vuonna tunturisuunnistetaan Kilpisjärven
maisemissa.
| Eemil Koskinen
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Perinteinen 25Manna
kilpailtiin lokakuussa
”Perjantaina 5.10. noin kello 16.30
Nuijamiesten Nesteeltä lähti täysi
bussi kohti Turun satamaa. Rasti-Nokia oli taas kerran saanut
joukkueen täydeltä innokkaita
suunnistajia reissulle Ruottiin.
Heja heja! Viime vuonna joukkueen sijoitus oli 186., jota tietysti
lähdimme parantamaan.
Lauantai alkoi mukavasti bussissa
aamupalaboxeista nauttien. Kilpailuareena oli mukavan lähellä,
joten edes aloittajalla ei tullut kiire
lähtöön. Päiväkin oli oikein mukavan poutainen ja aika lämmin (ei
tarvinnut tuhlata kruunuja villalapasiin tällä kertaa). Ja siinähän se
päivä hurahti joukkuetta kannustaen, urheilutunnelmasta nauttien suoritus onkin aina se ykköstavoite! Hyvillä mielin siis suunnattiin paluuja kauniita syksyn värejä ihastel- matkalle ja Itämerelle nauttimaan ansaituista illallisbuffetin antimista.
len. Lopulta joukkueen sijoitusta ei
ihan pystytty puolustamaan, vaan Ens vuonna uusiks taas! Elikkä nästa år igen!”
se tipahti muutaman pykälän lu| Hilla ja Pinja
kemaan 218. Kuitenkin, hyväksytty

Sarjakuva

15

Kuvasatoa kauden tapahtumista
Jukola 2018 | aloittajat

III RaN Rogaining
25.8.2018

Sikasuunnistus 2018
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Ilmoitustaulu
Talvikauden harjoitukset

Asutilaukset

TIISTAI

Kevään ennakkovaraukset 28.2. mennessä
Elinalle | e.porkka@gmail.com, p. 045 6337914

Sähly
Nokian liikuntakeskus | Ilkantie 18 | NOKIA
KESKIVIIKKO

Yhteislenkki klo 18:30-19:30
Tasoryhmät osallistujien mukaan. Lähtö koulun etupihalta. Juostaan poluilla ja kevyenliikenteen väylillä.
Petzilit mukaan jos on hämärää. Lenkin jälkeen kuntosalille jatkamaan harjoitusta.
Saliharjoitus nuorille klo 19:00-20:00
Salivuorolla tehdään fyysisiä harjoituksia kehon painolla, harjoitellaan erilaisia liiketekniikoita, venytellään ja kehitetään liikelaajuutta.
Kuntosali klo 19:30-20:30
Ohjatusti oman kehon painolla ja kuntosalilaitteilla
lihaskuntoa ja kehonhallintaa kehittäviä harjoitteita
sekä kehonhuoltoa.
Nokianvirran koulu | Kyyninkatu 47 | NOKIA
SUNNUNTAI

Lasten salivuoro klo 17:30-18:30
Lasten salivuorolla liikutaan monipuolisesti leikkien
ja kehitetään motorisia taitoja sekä tehdään erilaisia
suunnistusajattelua ja taitoa kehittäviä harjoituksia.

Juoksutakki
69,00 €
Liivi
50,00 €
Paita
45,00
• lycra- (slim fit) tai perinteinen malli (löysempi)
• kumpaakin suunnistuspaitaa saatavilla
lyhyt- ja pitkähihaisena
Vanhat mallit
10,00 €
(esim. harjoituskäyttöön)
Ilmoita tilausvaiheessa, mikäli haluaisit
’Rasti-Nokia’ painatuksen takin / liivin selkään.
Tilaus edellyttää, että saadaan kasaan vähintään 10
vaatekappaletta / malli.
Seuramaja RaNtala

•
•
•
•

seuran jäsenille erikoishinta -50 %
jäsenhinta edellyttää lähtösiivouksen majalla
iltasauna max. 3 h / 20,00 €
varaukset suoraan Elinalta:
e.porkka@gmail.com | 045 633 7914

Nuorten salivuoro klo 18:30-20:00
Nuorten salivuorolla liikutaan monipuolisesti ja
kehitetään edelleen motorisia taitoja sekä tehdään fyysisempiäkin harjoituksia ja tehdään erilaisia suunnistustaitoa kehittäviä harjoituksia.
Nokianvirran koulu | Kyyninkatu 47 | NOKIA

AIKUISTEN HARRASTERYHMÄ

Aikuisten harrasteryhmä on tarkoitettu kaikille aikuisille kuntotasosta riippumatta. Tapaamme tiistaisin sählyssä, keskiviikkoisin yhteislenkillä ja kuntosalilla, ja lisäksi järjestämme yhteislenkkejä, vaelluksia ym. erikseen ilmoitettuina aikoina. Kts. tarkemmat suunnitelmat: https://rastinokia.fi/ajankohtaista/aikuisten-harrasteryhma-infoa-toiminnasta. Tervetuloa rohkeasti mukaan!
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Valokuvasuunnistus
Paikanna kuvan osoittamat rastipisteet viimeisellä sivulla olevalta kartalta, piirrä reitti ja lähetä
28.2.2019 mennessä kuva valmiista radasta toimitukseen rastinokia@rastinokia.fi.
Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan ylläripalkinto!
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Valokuvasuunnistus
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