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Nokirastien osanottajamäärät ovat tänäkin
vuonna olleet loistavia. Junnukisa liikutti
isoa joukkoa lapsia ja nuoria sekä ennalta
arvaamattoman määrän heidän vanhempiaan. Mielenkiintoinen viikonloppu oli
muutama viikonloppu sitten, kun syyskuun
lopussa pääsimme järjestämään isoa tarkkuussuunnistuskilpailua.

Syksyn ja talven myötä yksi kesäkausi on
painunut kohti loppuaan. Kesä antoi meille
monia hienoja kokemuksia. On ollut onnistumisia kilpailuissa, etsimisen ja löytämisen riemua suunnistuskoulun harjoituksissa. Niinä kertoina, kun olen päässyt
mukaan Nokirasteille, olen saanut monia
hienoja elämyksiä ja toivon, että kaikki Näiden ulospäin näkyvien asioiden lisäksi
muutkin Nokirastikävijät ovat kokeneet sa- on pitkin talvea tehty valtavasti monenlaista suunnittelu- ja valmistelutyötä. En uskalmoin.
la edes arvailla niiden tuntien määrää, joilla
Rasti-Nokian kaltaisessa pienehkössä seu- varmistetaan kesäkauden toimien sujuvuus
rassa kaikki toimita on enemmän tai vä- ja monipuolisuus. Eikä tulevinakaan vuosihemmän talkootoimintaa. Olen todella na haluta tinkiä niistä toimista.
ylpeä siitä talkoohengestä, mitä olemme
pystyneet pitämään yllä. Maailman muutos Haluan kiittää kaikkia talkoisiin osallison aiheuttanut monien seurojen kohdalla tuneita henkilöitä. Pienikään apu ei ole
sen, että niissä on luovuttu yhä enemmän merkityksetöntä, vaan ne on olleet tärkeitalkoohommista ja menty ostopalveluiden tä asioita rakentaessa hienoa kesäkautta.
puolelle. Toisille seuroille se on ollut ihan Avun tarve ei tule tulevinakaan kausina
tietoinen valinta, toisissa on ajauduttu sii- pienentymään, koska meillä on vakaa halu
hen. Talkoiden tekeminen on kuitenkin kehittyä merkittävänä suunnistuksen seumerkittävin asia, jolla saadaan pidettyä rana. Uudet ajatukset ovat myös aina terharrastuskustannukset kurissa ja tarjottua vetulleita.
merkittävä tuki kaikille kilpailijoillemme.
Palatakseni otsikkoon: Jos sinulla on aikaa
Rasti-Nokialla eniten talkoolaisia tarvitse- tai ajatuksia, millä auttaa meidän yhteistä
via tapahtumia ovat suunnistuskoulu, No- asiaamme, nykäise hihasta ja kerro siitä
kirastit ja kilpailujen järjestäminen. Suun- meille. Voin luvata, että sinunkin avullesi
nistuskoulu on tänäkin vuonna pystynyt on käyttöä, vaikket tietäisi suunnistuksesta
kasvattamaan liikutettavien lasten määrää. mitään. | Pasi
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Seuraväki esittäytyy
Henkilökuvassa Rasti-Nokian 1. kunniajäsen Pertti ’Pepi’ Hartman
Kuka?
Pertti Hartman, syntyperäinen nokialainen. Lempinimeni ”Pepi” olen saanut vanhemmalta veljeltäni, jolle
Pertti oli liian vaikea äännettäväksi. Minulle on uskottavasti kerrottu, että Aku Ankassakin seikkaileva vallaton
poikakoira on sittemmin saanut nimensä minun mukaani.
Mitä tehtäviä teet seurassa?
Huolehdin seuran kartta-asioista. Olen tehnyt valtaosan Nokian suunnistuskartoista. Nyt eläkkeellä jatkan
karttojen ylläpitoa pienimuotoisemmin harrastustyönä.
Myös muu suunnistuskilpailujen tekniikka ja ratamestariasiat ovat kuuluneet tehtäviini. Seuran johtokunnassa olen ollut koko ajan, aluksi pitkään varapuheenjohtajana. Vastaavia tehtäviä hoidin edeltäjäseuroissa.
Milloin olet ajautunut suunnistuksen pariin?
Pikkupoikana kesämökillä 1950-luvun lopulla. Olin ollut
kiinnostunut kartoista ja niiden kanssa kulkemisesta jo peruskartan julkaisemisesta vuonna 1955 alkaen. Mökkinaapurissa oli nuorten suomenmestari Uffe Andrésen, joka teki
poikaporukalle harjoitusratoja. Jonkin ajan kuluttua minulle selvisi, että kyseessä on myös urheilulaji ja ajauduin Nokian Urheilijoiden harjoituksiin ja kansallisiin kilpailuihin
vuonna 1960. Silloiset ohjaajat eivät mielestään osanneet
opettaa minulle enää mitään. Vauhdinpitoa olisivat kyllä
voineet opettaa, sen opin vasta monta vuotta myöhemmin.

Kuvassa Pepin maaliintulo Kokkolassa
11.6.1967. Kuvaaja Pekka Agarth.

Miksi suunnistus?
En ollut lapsena kiinnostunut urheilusta, olin huono siinä.
Kartat kiehtoivat minua ja olin kiinnostunut teknisluonteisesta ongelmanratkaisusta. Niiden avulla löysin lajin, jossa
olin riittävän hyvä, ettei harrastus kuollut.
Kilometri maaliin. Ohittelin letkassa miehen toisensa jälkeen ja lähestyin viimeistä rastia. Mutta oman sarjan mieParhaat muistot?
het olivatkin loppuneet ja edessäni olevalla oli eri viimeiElämä suurten rastiviikkojen valtavissa telttakylissä.
nen. Tulin väärälle viimeiselle rastille! Juuri ohittamani
kaverit ottivat oikean rastin ja itse lönköttelin harmissani
Pahimmat pummit?
maaliin kuudentena. Hävisin jo hallussa olleen komean
Kaikki. Jokainen pummi on paha. Vuoden 1972 O-Rin- kakkossijan 58:lla sekunnilla. Sen kakkossijan olin hävingenin viimeisen päivän kartan takana on karua kertomaa. nyt kahdesti saman kilpailun aikana. Voittoon olisi ollut
Lyhyesti: Lähdin takaa-ajolähtöön numerolla 8 väljässä liian pitkä matka, koska sen otti 15 minuuttia ennen minua
letkassa. Kolmossijaan oli matkaa 5 minuuttia. Päätin, että matkaan lähtenyt kakkosmies.
letka katkeaa selkäni takana ja niin tapahtui. Lähestyin
kahdeksatta rastia mielestäni kolmantena, mutta tosiasias- Ja mitä jatkossa?
sa toisena, koska kärkimies oli pummannut vartin. Sitten Pidän kuntoa yllä kävelemällä kuntosuunnistuksia, kun
pummasin itse, kunnon haku. Hermostuksissani aloin juokseminen kipeyttäisi jalkoja liiaksi. Käyn tarkkuussuunrastin lopulta löydyttyä suunnistaa takaisin kohti seiskaa, nistuskisoissa, vaikka paras terävyys siinäkin on jo alkanut
kunnes ihmettelin, miksi numero 15 tulee vastaan. Uusi kadota. Vielä teen radat syksyn tarkkuussuunnistusmaaotsuunnitelma oli pistää vauhtia ja ottaa pikkutarkka ysi si- teluun, mutta niin karttahommissa kuin ratamestaritöissävulta ajamalla mahdollisesti kiinni saamani letkan kylkeen kin annan vetovastuun jatkossa mielelläni nuoremmille. Se
– ja se onnistui. Olin silloin aika hyvässä juoksukunnossa. ei tarkoita, etteikö neuvoa ja apua saisi kysyä.
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Suunnistus monesta näkökulmasta
Missä Mennään -lehden haastateltavana Eemil Koskinen
Suunnistuksesta on moneksi
Perinteisesti ajatellen suunnistus on
suunnistusta - luontoa, juoksua, rasteja. Mutta jokaisen ratasuorituksen takana on vino pino taustatyötä.
Raapaistaessa vielä syvemmälle suunnistus paljastaa monet, näkymättömät
kasvonsa ja tarjoaa tekemistä vaikkapa tekniikan, luonnontuntemuksen
tai tapahtumajärjestämisen parissa.
Esimerkin suunnistamisen monista
puolista ja mahdollisuuksista tarjoaa
Rasti-Nokian oma Eemil Koskinen.
Missä Mennään haastatteli Eemiliä
elokuussa, suunnistuskauden kääntyessä syksyn suuntaan.
Luonto osana arkielämää
Eemil kertoo luonnon olevan osa arkea niin suunnistuksen kuin toisen
harrastuksen, partion, kautta. Luontoon liittyy myös Eemilin harrastama
valo- ja videokuvaus, vaikka kuvauspaikkoja löytyy toki myös luonnon
ulkopuolelta. Erilaiset harrastukset
kietoutuvat mukavasti yhteen muodostaen
monenlaista
tekemistä.
Harrastusten lisäksi arkea on yläkoululaisella toki myös opiskelu. Eemil kertoo, että suunnistuksesta ei
varsinaisessa koulutyössä ole merkittävää hyötyä – pois lukien liikuntatuntien suunnistus, mutta biologiassa ja maantiedossa suunnistus
tarjoaa apuja: luonto on itsessään
jo tuttu kasveineen ja muotoineen.
Eemil tekee suunnistuksen liittyen
myös karttojen piirtämistä. Tämä
tuo hyötyä matematiikan geometrian
tunneilla, kun eteen ilmaantuu karttatyöstä tuttuja termejä, kuten vaikkapa tangentti. Vaikka suunnistuksen
kautta saatu tieto ja kokemus tukee
koulunkäyntiä, vielä selvemmin koulu
tukee suunnistusliitännäisiä harrastuksia, kertoo Eemil: ”Koulusta saatu
tieto on tukenut kartanpiirtoharrastustani. Konkreettisena esimerkkinä:
matikassa opetettu mittakaavan las

Kuvassa Junnukisavalmisteluja 28.5.2017. Kuva: Pertti Hartman.

keminen. Ja onhan se mukavaa, kun
tietää kasveista, puista ja eläimistä kaikenlaista metsässä kulkiessa.”
Suunnistuspiireissä vieras ajatus
nuoresta, joka ei juurikaan ole
luonnossa käynyt, toteutuu koululuokassa, kertoo Eemil. Ikätovereista monet kun eivät ole koskaan
kunnon
metsässä
käyneetkään.
Kuinka pysytään kartalla
Toistaiseksi Eemilillä tunteja on koulun ja muun puuhan ohella riittänyt
vietettäväksi OCAD -ohjelman parissa. OCAD on esimerkki tietokoneohjelmasta, jota käytetään karttojen
piirtämiseen. Eemil kertoo, että ohjelma on tehty käyttäjäystävälliseksi
- itse piirtämiseen ei tarvita paljon IT
–osaamista vaan tekemällä oppii.
Karttojen tekeminen on aikaa vievää,
mutta myös hyödyllistä suunnistuksen kannalta, kuvailee Eemil. ”Karttaa
tehdessä täytyy pitää mielessä koko
ajan, että kartta tulee suunnistajan käsiin. Suunnistajan täytyy nähdä kartasta olennainen. Kaikkea maastossa
olevaa ei voi merkitä, tai kartasta tulee
sekava”. Tätä ennakkoajattelua arvostaa jokainen, joka radalle lähtiessään

ottaa kartan käteensä. Hyvä karttatyö
tekee suunnistamisesta miellyttävää ja
auttaa keskittymään olennaiseen.
Eemil on työskennellyt karttojen parissa yhdessä Rasti-Nokian taiturin
Pepin kanssa. Kartoittamisessa onkin monta vaihetta. ”Uuden kartan
pohja-aineistot saan Pepiltä. Pohja-aineistoina käytämme sprinttikartoissa kaupungin kantakarttaa, joka
on erittäin tarkka pohja kaupungin
rakenteista sisältäen tiet, talot, katulamput yms sekä laserkeilauskarttaa
korkeuskäyrien pohjana. Kun pohja-aineisto on koossa, lähden maastoon levyn kanssa, johon on teipattu
tulostettu pohja-aineisto. Piirrän eri
värisillä lyijytäytekynillä suunnistuskartalle tulevat kohteet. Kotona
skannaan piirrokset ja piirrän ne
puhtaaksi OCAD-ohjelmalla.”, kuvaa Eemil monivaiheista prosessia.
Kunhan pohja on valmiina, on
sille tietysti tehtävä rata, jotta innokkaat suunnistajat pääsevät
mittailemaan
taitojaan.
”Ratoja tehdessäni piirrän ensin tietokoneella radan, joka vaikuttaa hyvältä
ruudulla. Sitten menen maastoon, ja
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katson rastipisteet. Melkein aina rastipisteet ovat toimivat, mutta välillä
maastossa huomaa jonkun paremman
pisteen, mitä kartalta ei ole huomannut.”, kertoo Eemil työvaiheista, joiden
seurauksena toteutuvat iltarastien onnistumisen ja joskus myös haasteellisen taipaleen kokemukset.
Eemil pääsi katsomaan omien kättensä jälkeä koko tapahtumaketjussa
viime keväänä toimiessaan ratamestarina Rasti-Nokian Junnukisoissa,
jotka tänä vuonna toteutuivat sprinttinä Nokian keskusta-alueella. Eemil kertoo, että Junnukisa-projekti
kesti yhteensä noin viisi kuukautta
alkaen ideasta toteuttaa kisat sprinttinä päättyen kisapäivään. ”Työn määrä lisääntyi tasaisesti kisaa kohden.
Ratoja tehdessä piti ottaa huomioon
monet tekijät. Esimerkiksi ylityspaikkojen sijainnit, rakennustyömaat, ratojen kulkusuunnat, kielletyt alueet
ja liikenne määräsivät ratojen kulkua
paljon, mikä teki ratojen suunnittelusta haastavaa. Tein radoille pohjat
alkukeväällä, joihin tehtiin pieniä
muutoksia uusien ideoiden ja esteiden pohjalta ihan toukokuuhun asti.”
Eemil kuvaa mahdollisuutta suunnitella sprinttikilpailun radat hienoksi
kokemukseksi ja mahtavaksi asiaksi.
Kyseessä oli näin ollen aito win-win
tilanne, jossa iloa ja onnistumista tuli
sekä seuralle, osallistujille että ratamestarille. Jotta kaikki ei menisi kuin
elokuvissa, Eemil kertoo suurimpana
yllätyksenä ratamestaroinnissa tulleen
väärän puun ympärille jäänyt rastiympyrä, joka huomattiin vasta päivää
ennen kisaa, rastipukkien paikkoja
merkitessä. Junnukisojen ratamestari
kertoo kisapäivän palkinneen kaiken
sen työn mitä oli tehty, nähdessään
miten suunnistajat juoksivat innoissaan rasteilla. ”Ilo oli myös nähdä
kuinka tarkkaan pohditut reitinvalintavälit puhuttivat lapsia javanhempia
maalissa”. Koulutyön ja arkielämän
ohella toteutettu ponnistus ansaitsee
hatunnoston!
Kaiken voi yhdistää
Koska Eemilillä harrastuksena on
sekä suunnistus että kuvaus samoin
kuin taitopussista löytyy Junnukisojen
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ratamestaroinnissakin nähty organisointi- ja yhteistyökyky, onkin luontevaa, että tekniikkaa tunteva harrastaja
on myös yhdistänyt nämä osa-alueet:
tuloksena viihdyttävä Pihkaniskojen
jäljillä – videosarja.

Kuva: Eemil Koskinen

Pihkaniskojen jäljillä –syntytarina
johtaa vuoteen 2015 Nokian Uutisten
videokilpailuun, jonka suunnistusaiheinen video voitti. Pihkaniskojen
jäljillä 1 ei ollut Eemilin ensimmäinen
videoprojekti vaan kaveriporukassa
oli kuvailtu jo pienestä pitäen. Ensimmäisen Pihkaniskojen jäljillä –videon
myötä kiinnostus kasvoi ja osaaminen
kehittyi. Videoita onkin tehty nyt jo
viisi kappaletta ja Eemil kertoo jokaisen videon opettavan lisää siitä, mikä
toimii ja mikä ei, mikä näyttää hyvältä
ja mitä kannattaa muuttaa tai editoida
eri lailla. ”Tekniikka on myös kehittynyt videoiden varrella. Vuosi sitten
ostin dronen, eli kauko-ohjattavan
lennokin missä on kamera. Sillä on
saanut uuden kuvakulman mukaan
videoihin.”
Eemil toimii videoissa suunnittelijana, kuvaajana ohjaajana ja editoijana.
”Uusimpaan Pihkaniskojen jäljillä –
videoon kului aikaa yhteensä noin 1015 tuntia. Suunnitteluun ja käsikirjoitukseen n. 3 h, kuvaamiseen yksi päivä
(6h) ja editointiin n 3-4 tuntia”, kertoo
Eemil prosessista.
Näyttelijät toteuttavat ohjaajan vision.
Rasti-Nokiasta onkin onneksi löytynyt videolle kuvattavaa. Osissa 2-4
esiintyy vain Tommi Valkolehto, joka
onkin ollut mukana kaikissa viidessä
Pihkaniska-videoissa. Uusimmassa
videossa numero viisi esiintyvät Tommi, Miro Talvitite, Lauri Isokallio ja
Eemil. ”Teimme kyseisestä videosta

hieman eri tyylisen; rennon meiningin suunnistustreeni”, kertoo Eemil.
Mitäs sitten
Suunnistuksesta on moneksi, kuten
Eemil hyvänä esimerkkinä osoittaa.
Jokainen voi löytää oman kulmansa
suunnistuksen tarjoamaan hienoon
pohjaan. Mutta mitä vielä on luvassa.
Vaikka vuorokaudessa on sama määrä
tunteja nuorilla ja vanhemmilla, kertoo Eemil ajan riittäneen tähän mennessä ihan hyvin sekä kouluun, että
harrastuksiin. Odotus Eemilillä kuitenkin on, että lukioon siirryttäessä
vuoden päästä on annettava enemmän aikaa opiskelulle.
”Muutaman vuoden päästä suunnistan todennäköisesti vähemmän”,
kertoo Eemil. Tarkoitus on kuitenkin
jatkossakin käydä muutamat iltarastit viikolla sekä kisata. Tämän lisäksi
Eemilillä on aikomus silti järjestää
muille muutamat iltarastit ja treenit
kauteen Nokian maastoissa.
”Mielestäni Nokialla on paljon hyviä
maastoja: Karhunlenkki-Koukkujärven, Ruutanan, Mettisen ja Antilan
maastot ovat suosikkejani. Pidin myös
Harjuniityn alueesta, silloin kun se
vielä oli. Sprinttimaastoista suosikkini
on keskusta, jossa pidettiin Junnukisat.”
Loppusanoina moniosaaja tarjoaa
lausunnon, joihin on helppo yhtyä:
”Suunnistuksesta on paljon hyötyä
elämässä. Kunto kehittyy ja koordinaatio paranee metsässä liikkuessa.
Lisäksi suunnistus kehittää nopeaa
päätöksen tekoa sekä paineensietokykyä. Siksi suosittelen lajia kaikille!”

Kuva: Eemilin Instagram-sivu

Suunnistuskoulu
Terveiset koonnut suunnistuskouluvastaava Marika Pakarinen
Kesän on kulunut suunnistuskoulussa touhukkaissa merkeissä. Viikoittain keskimäärin 50 lasta on kirmaillut rastien perässä ympäri Nokiaa
ja muutamia kertoja Ylöjärvenkin puolella, nimittäin harjoitusvaihdot Tampereen Pyrinnön ja
Kooveen kanssa ovat tuoneet hieman kaivattua
vaihtelua harjoitusmaastoihin. Lisäksi saimme
korkata ”uudenvanhan” alueen Halimaan kallioilla, kun Hakalan Petteri sai kesän aikana valmiiksi alueesta ajantasaistetun kartan.
Juhannuksen alla saimme myös vahvistusta tekemällemme työlle, kun Suunnistusliiton
edustaja nuorisopäällikkö Anneli Miettinen ja
seuratoimintapäällikkö Katja Kyckling kävivät
auditoimassa Rasti-Nokian seuratoiminnan laatua. Käynnillä he seurasivat suunnistuskoulun
kesäleirin yhtä harjoitusta sekä kävivät keskusteluja seuratoimijoiden, nuorten ja ohjaajien
kanssa. Käynnillä Rasti-Nokian seuratoiminta
todettiin sinettiseuralle asetettujen kriteerien
mukaiseksi ja näin toimintamme jatkuu sinettistatuksen alla seuraavat kolme vuotta.
Sinettiseuratoiminta on Olympiakomitean ja
urheilun lajiliittojen yhteinen toimintamalli, jonka tavoitteena on auttaa seuroja kehittämään lasten ja nuorten seuratoimintaa.
Kuvat: Elina Porkka

Sinettikriteerit pohjautuvat asiantuntijatyönä hyväksyttyihin lasten
ja nuorten urheilun laatutekijöihin sekä yleisesti hyväksyttyihin laadukkaan seuran kriteereihin. Sinettiseuratunnus on lasten ja nuorten urheilun laatumerkki, jonka saadakseen seuran tulee täyttää
sinettikriteerit.
Tästä on siis hyvä jatkaa eteenpäin toimintaa. Sen eteenpäin vieminen ja kehittäminen vaatii kuitenkin tekijöitä. Sen vuoksi haluan
sanoa nöyrimmät kiitokseni kaikille Rasti-Nokian toimintaan osallistuville seuratoimijoille ja ohjaajille: Ilman teitä ei olisi meitä! :)
Teemme tätä kuitenkin kaikki täysin vapaaehtoisesti, pyyteettömästi,
omien resurssien mukaan. Tosin täytyy tunnustaa, että itselläni on kyllä
joka viikko yksi palkka: hymyssäsuin harjoitukseen tuleva lapsi / nuori!
Ensikauden kuvioita jo pyöritellen. | Marika
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Leimaus 2017 -kuulumisia
Reportterina: Salla Mustikkamaa
Leimaus-leiri 2017
Kuortaneen Urheilukeskus
Leimausleiri järjestettiin 5.-8.6. Leirille osallistui ennätysmäärä nuoria, 2200. Leimausleirillä suunnistettiin Aholankankaalla, Oijoosvuorella, Rumavuorella, Jokikallioilla, Kainuunvuorella ja muualla.
Ensimmäisenä iltana oli myös yösuunnistus. Yösuunnistukseen kuljettiin sateessa mutta se ei tunnelmaa latistanut. Useimmiten säät suosivat, mutta
kyllä joskus harjoituksissa sai myös kastua.
Meitä Rasti-Nokialaisia oli noin kolmekymmentä.
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.

Rasti-Nokialaiset Leimausleirillä v. 2017.
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Rasti-Nokialaisten mökeillä oli uinti- ja saunamahdollisuus. Mutta me Rasti-Nokialaiset kävimme
myös urheiluopiston viereisellä rannalla uimassa.
Harjoituksiin kuljettiin bussilla tai kimppakyydeillä.
Ensikertalaisia oli mutta myös kokeneempia löytyi.
Ruoka oli hyvää ja hauskaa oli. Itse olin ensi kertaa mukana ja aion osallistua myös ensi kerralla.
Salla Mustikkamaa

Kuvat: Pakaristen perhealbumi

Nuoret ja valmennus
Valmennuksen kuulumiset: Pasi Isokallio

Kuva: Pasi Isokallio

Suunnistuskausi on paketissa ja talvikausi jo hyvässä
vauhdissa. Nyt on hyvä hetki pohtia mieleen jääneitä
juttuja kuluneelta kaudelta, -jokainen omakohtaisesti. Minulle tuli päällimmäisenä mieleen työntäyteinen sekä antoisa vuosi seuratoiminnan ja myös seurayhteistyön parissa. Sitä se on ollut varmasti myös
kaikille lasten ja nuorten parissa toimineille seuratoimijoille, jotka loihtivat upeat puitteet lapsille harrastaa ja kehittyä, ISO kiitos siitä kuuluu kaikille heille.
Kiitos myös kaikille harjoituksiin osallistuneille lapsille ja nuorille.
Lapsille ja nuorille oli tarjolla kehittäviä harjoituksia
läpi kesäkauden. Mainittakoon että Suunnistuskoulun kalenterin mukaisissa harjoituksissa liikutettiin
lapsia ja nuoria jälleen yli 1000 henkilöharjoitusta,
tämä siis pelkästään kesän aikana, UPEATA! Tähän päälle vielä suosittu Leimaus –leiri ja muut leirit. Myös talven salivuoroilla harjoiteltiin ahkerasti.
Toiminta on hyvin organisoitua, lapsista välitetään
ja ohjataan oikeaan suuntaan. Uskallan väittää, että
meidän lasten ja nuorten toiminta, eritoten Suunnistuskoulu on yksi valtakunnan parhaita. Kuluneella
kaudella jatkettiin myös yhteistyötä koulujen kanssa,
tätä kautta luotiin koululaisille mahdollisuus tutustua suunnistukseen koululiikunnan parissa.
Ei pelkkää hyvää sillä hieman heikommin menes-

tyvät seurayhteistyönä toteutetut yhteisharjoitukset.
Niissä kävi kesällä säännöllisesti vain kaksi nuorta.
Omat taitoharjoituksemme keväällä vetivät kuitenkin ihan kohtuullisesti osallistujia, ehkä pitkät matkat
Yh-harjoituspaikoille laskivat innokkuutta osallistua
niihin. Mahtavaa on, että nuoret pääsivät nauttimaan
myös kilpailumenestyksestä monissa kilpailuissa ihan
nuorten arvokilpailuja myöten.
Viestikuviot eivät ottaneet oikein sujuakseen kuluneella kaudella. Jukolan viesti meni säätämiseksi
viime metreillä joukkuemuutosten osalta ja sunnuntaiaamuksi saatiin maaliin koottua vain yksi ehjä
joukkue. Vaikka viestikuvioissa olikin parantamisen
varaa Jukolan osalta, yksilötasolla tehtiin useita erinomaisia suorituksia etenkin nuorten osalta. Venlojen
viestin joukkueet suoriutuivat viestistä sen sijaan oikein hyvin ja nyt voi vähän jossitellakin, että mitä jos
oltaisiin vähän tutustuttu etukäteen tyyppimaastoon
ja tehty pari harjoitustakin, uskoisin, että lopputuloksissa olisimme olleet vielä korkeammalla. Syksyllä
kisailtu 25manna onnistui hyvin, joukkue saatiin kasaan ja kosteista olosuhteista huolimatta loppusijoitus
hienosti 186.
Kokonaisuutena kaudesta jäi positiivinen maku ja
tästä on erinomaisen hieno siirtyä kohti uutta suunnistuskautta. Suunta on jo selvillä.
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Nuoret ja valmennus
Valmennuksen kuulumiset: Pasi Isokallio
Kultainen leiri
Alkuvuodesta järjestettiin Kultainen leiri pe - su 6. 8.1.2017 Eerikkilän urheiluopistolla. Leiri oli tarkoitettu ultainen kompassi-iässä oleville Hämeen alueen
nuorille. Meiltä ei leirille tuolloin osallistunut nuoria.
Ensivuonna samainen leiri järjestetään jälleen Eerikkilässä pe – su 2. - 4.2.2018. Ajankohta on minusta
parempi ja toivottavasti sopii myös meidän seuran
nuorille paremmin. Tuolloin Kultaiselle leirille lähtevät kultaisessa kompassi-iässä olevat eli 2004 ja 2005
syntyneet Hämeen alueen nuoret. Meidän seurasta 11
nuorta olisi tuolloin leiri-ikäisiä.

Tunnelmakuva Kultaiselta leiriltä muutama vuosi sitten.
Kuva: Pasi Isokallio

Kevätleirillä
Joukko seuran innokkaita Nuorten ryhmän suunnistajia vietti 31.3.-2.4.2017 intensiivisen harjoitusviikonlopun Länsi-Uudellamaalla. Majoituspaikkana toimi
Urheiluopisto Kisakeskus Raaseporin kaupungissa,
Pohjan alueella. Ilmojen haltija ei suosinut leiriläisiä
mutta harjoitukset tehtiin välittämättä pienestä räntäsateesta, ohjelman mukaisesti.

vyys hyvä. Q-route analyysiin saatiin täältä gps -käyrät, joita analysoimalla selvisi miten hyvin suunnassa
kulku onnistui.

Tulopäivänä perjantai-iltana pääsimme tekemään
opiston kartalla pari-sprintti harjoituksen. Tasavahvat
parit lähtivät samaan aikaan, toinen a-radalle ja toinen
b-radalle. Kun kumpikin on tullut maaliin, vaihdetaan
ratoja ja uusi startti. Palautusaika ratojen välissä oli
3-5min.

Lauantain iltaharjoitus oli Flacksjö kartalla Raaseporissa. Suunnistusharjoituksen teemana rytmitys.
Vaihtelevat rastivälit, helppoja ja vaikeita. Maasto oli
paikoin hidaskulkuinen lumitilanteen vuoksi.

Lauantaina ap. harjoitus oli Högsand kartalla Lappohjassa. Kaikki-rastit kartalla suunnistusharjoitus, teema
on suunnassa kulku. Maasto on hyväkulkuista ja näky-

Lauantain ip-harjoitus oli opiston kuntosalitiloissa
jossa kehonhuoltoa ja aamun harjoituksen läpikäyntiä. Lisukkeena fiiliksen mukaan palauttavana harjoituksena suunnistusta Urheiluopiston kiintorasteilla.

Sunnuntaina ap. oli vuorossa Västerbyn kartta Tammisaaressa. Suunnistusharjoituksen teemana oli yhteislähtö ja radoissa oli hajonnat. Kaikki pitivät tästä
harjoituksesta. Maasto oli parin vuoden takaisesta
NuJu mastosta 3 km. Pohjoiseen.

Systemaattinen analysointi on tärkeä osa suunnistustaitoa kehitettäessä. Gps –käyrän tutkiminen
antaa paljon arvokasta tietoa suorituksesta, kun vain ollaan perillä
siitä, mitä halutaan saada selville ja
miksi?
Esim. Jos gps –käyrät usein osoittavat että suunnassa kulku vetää
sivulle, voidaan alkaa etsiä syitä
mistä se voisi johtua ja ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin.
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Kuva: Pasi Isokallio

Nuoret ja valmennus
Valmennuksen kuulumiset: Pasi Isokallio
Kevätleiripalautteessa sateli etupäässä kiitosta vauhdikkaasta viikonlopusta, tässä niitä malliksi:
Plussat: ”Hyvät radat ja maastot”, ”Majoitus ja ruoka”, ”Leiri oli hyvä. Radat olivat ihan hyviä, mutta olisi
voinut olla vielä vähän pidempiä”, ”Oli hauska leiri”,
” Harjoitukset olivat hyviä ”,” Pojat olivat myöhässä
”, ”Ruoka oli hyvää”, ”Haluan tulla uudestaan tämmöiselle leirille ”, ”Leiripaikkaa voisi olla lähempänä”, ”Harjoitukset olivat kivoja”, ”#HateCheerleaders
&gt;:o”, ”Haluan tulla uudelleen leirille (kunhan siellä
ei ole cheerleadereita &gt;:o)”, ”Oli hyvä leiri”, ”– jotain”, ”Oli hyvät harjoitukset ja hyvät maastot”, ”Hyvät ruuat”, ”Hyvä majoitus ja palvelut”, ”Laadukkaat
maastot ja treenit”, ”Oheistreenejä: kuntosali, lihashuolto..”.

Miinukset: ”Enemmän analysointia Qroutella”, ”Oli
märkää”, ”Liian kiire”, ”Liian aikaiset herätykset”,
”Ehkä liian vähän aikaa ruokailun jälkeen levätä.
Maha vielä täynnä”, ”Vähän lunta”, ”Hyvä harjoitus ja
ruoka”.

XX Junnukisat
”Mitalin kiiltoa silmissä”
Järjestyksessä jo XX Junnukisat kisailtiin sunnuntaina
28. toukokuuta. Samalla näki päivänvalon myös ensimmäinen suunnistuksen sprinttikilpailu Nokialla.
Kilpailukeskuksena toimi Harjupuisto Pirkkalaistien
ja Harjukadun välissä. Kilpailuun ilmoittautui osallistujia pyöreät 250 lasta ja nuorta. Tämä on Junnukisojen historiassa suurin määrä koskaan, lisäksi vielä kuntosuunnistajia kymmenittäin. Kymmenluvun
vaihtuessa päätettiin Junnukisoille julkaista myös oma
”Junnukisat”-mitali. Mitalissa on upea seuran logo ja
taustalle on koristeltu Vesitornin suunnistuskartan
korkeuskäyrät. Ensi vuonna näitä harvinaisuuksia on
jälleen jaossa ja toivottavasti jälleen seuran lapsilla ja
nuorilla nähdään mitalin kiiltoa silmissä.
Junnukisojen uusi mitali on kaunis ja tavoiteltu.
Sprinttisuunnistus on lajina mielenkiintoinen ja varsin yleisöystävällinen. Kilpailua on mahdollista seurata paljon lähempänä kilpailijaa kuin metsäsuunnistuksessa. Järjestäjän vastuu on valvoa, että kilpailu on
kaikille turvallinen ja että sprinttisuunnistuksen ja
-kilpailun erityisohjeita noudatetaan. Tämän vuoksi
pitää kisan aikana maastossa olla riittävä määrä rata-,
maasto-, ja tienylitysvalvojia.
Kilpailijan näkökulmasta erilaisia haasteita tuo kilpailun hektisyys. Pitää ymmärtää sprintin kielletyt kohteet ja huomata myös kartalta ratamestarin erikseen
määräämät kielletyt kohteet ja ylityspaikat, tältä poh-

Kuva: Pasi Isokallio

jalta tehdä sitten reitinvalinta. Kaikkiaan suorituksen
aikana pitää tehdä huomattava määrä päätöksiä pienessä ajassa, lisäksi rastikoodin tarkistaminen leimatessa varmistaa onnistuneen suorituksen.
Junnukisa-sprintin valmistelut käynnistyivät jo hyvissä ajoin edellisenä vuonna ”maaston” kartoitustyöllä ja lupa-anomuksilla eri tahoille. Taloyhtiöiden
myöntämät luvat piha-alueiden käyttöön mahdollistivat maaston täysipainoisen käytön kilpailua varten
ja näin Poutunpuiston sprinttikartta saatiin viimeisteltyä kilpailukuntoon. Paikkansa pitävä kisakartta on
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Nuoret ja valmennus
Valmennuksen kuulumiset: Pasi Isokallio
kilpailun onnistumisen kannalta
elinehto ja myös siinä me onnistuimme hienosti.
XX Junnukisat vietiin läpi onnistuneesti ja palaute oli positiivista.
Kiitos kisan onnistumisesta kuuluu kaikille talkoisiin osallistuneille, KIITOS! Tulevaisuudessa tulemme varmasti järjestämään lisää
sprinttisuunnistuskilpailuja.

Mikä olisi sinun reitinvalintasi välillä 2-3?

Sinettiseurana jatkossakin
Sinettiseura auditointi toimitettiin Suunnistuskoulun kesäleirin yhteydessä 21.6. Rasti-Nokian majalla.
Kriteerit täyttyivät ja sinetti myönnettiin seuralle käyttöön kolmeksi
vuodeksi.

Koko seuran yhteinen kauden palkitsemistilaisuus 26.11.2017
Tervetuloa viettämään Rasti-Nokian yhteistä palkitsemistilaisuutta sunnuntaina 26.11. Nokianvirran koululle (Kyyninkatu 47).
Ohjelma alkaa klo 15:00 urheilija -luennolla. Vieraana Topi Anjala suunnistuksen huipulta.
Luennon jälkeen on luvassa illan urheilullinen osuus salisuunnistuksen
merkeissä johon kaikki halukkaat voivat osallistua. Ota mukaan siis sisäliikuntavälineet ja emit, lainaemittejä on myös. Pukuhuoneet ovat myös
käytössä.

Kuva: Elina Porkka
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Ohjelma:
15:00 Urheilija -luento
16:30 Salisuunnistus
18:00 Palkintojenjako alkaa
20:00 Tilaisuus päättyy

Terveiset tunturista!
Rasti-Nokialaiset valloittivat Kiilopään
Kuvat alla: Elina Porkka

Ensimmäisen päivän yhteislähtö.

Tunturissa minilomalla (kuva: Kai Pasonen)
Päätimme jo keväällä serkun miehen (Thomas Ekström) kanssa osallistua tämän vuoden tunturisuunnistuksen H80-sarjaan. Rakensimme
reissusta lyhyen ulkoiluloman Saariselän ja Kiilopään hienoissa maisemissa. Matkustimme Lappiin yöjunalla siten että olimme perillä Rovaniemellä aikaisin torstaiaamuna. Torstaina aamupäivällä ajoimme
Saariselälle ja ehdimme näin iltapäiväksi viiden tunnin maastopyörälenkille Kulmakurun ympäri ja Kiilopään tieltä Ruijanpolulle. Perjantaina ajoimme hieman lyhemmän lenkin kansallispuiston puolella
Saariselältä itään Iisakkipään ympäri. UKK-kansallispuistossa maastopyöräily on nykyään mahdollista, koska uusittu järjestyssääntö sallii
sen merkityillä reiteillä.
Tunturisuunnistuksen ensimmäinen päivä oli suunnistuksellisesti todella helppo. Käytännössä koko reitti oli puuttomalla alueella ja rastipisteet helpoilla paikoilla tuntureiden päällä. Jäimme juoksuvauhdissa
sarjan kärkiparille 5 minuuttia. Maisemat olivat upeat koko reitin ajan,
ja ehdimmekin pitää muutaman kuvaustauon matkalla.
Sunnuntain reitti oli hieman haastavampi. Suunnistus sujui meillä sunnuntainakin muuten hyvin, mutta ratamestari onnistui huijaamaan
meitä ja monia muitakin yhdellä rastilla noin reitin puolessa välissä.
Kartalta katsottuna rasti oli selvästi huipun oikealla puolella olevan
pienemmän mäennyppylän takana. Rastivälillä edetessä huippu ja sen
oikealla puolella oleva mäennyppylä näkyivät jo kaukaa, joten suuntasimme mielestämme suoraan rastille. Paikan päällä ei kuitenkaan ollut
mitään, ja meillä meni n. 5 minuuttia kunnes löysimme oikean paikan
ylempää rinteestä. Alempana rinteessä oleva rastimäen kanssa saman
tyyppinen mäennyppylä oli näkynyt rastivälille paremmin kaukaa ja
ohjannut meidät liian alas rinteessä. Virhe ei kuitenkaan muuttanut
tuloksissa mitään, koska kärkipari oli meitä sunnuntaina 10 minuuttia
nopeampi. Sunnuntai-iltana ajelimme takaisin Rovaniemelle, ja matkustimme yöjunalla takaisin etelään, jossa itse menin heti maanantaina töihin käytyäni purkamassa tavarat ensin kotona. | Kai Pasonen

Rasti-Nokialaisia valmiina lähtöön.

Toisen päivän väliaikalähdön kannustajat.

”Erona etelässä suunnistamiseen: pari on
tunturisuunnistuksessa tärkeä mm. sen
takia, että pääsee sallitusti alittamaan ylipääsemättömäksi merkityt poroaidat kaverin hieman nostaeassa aidan reunaa. :)
Myös maisemat tekevät vaikutuksen aina,
mutta niiden ei saa antaa haitata suunnistusta.” | Marika Pakarinen
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II RaN rogaining | 19.8.2017
Rogaining tapahtumajärjestäjän
näkövinkkelistä
Rogainingia eli pistesuunnistusta on esitelty aikaisemmin Missä Mennään julkaisussa. Nyt pureudutaan hiukan tarkemmin rogaining tapahtuman
järjestämiseen ja miten se eroaa suunnistuskilpailun järjestämisestä. Järjestämisessä eteen tulee
paljon samoja asioita mutta eroavaisuuksiakin
löytyy.
Tapahtuman suunnittelu – isot linjat
Rogaining tapahtuman suunnittelu on alkuvaiheessa samankaltaista kuin suunnistuskisojenkin.
Pitää päättää maastosta ja kartasta, valita tapahtumakeskus, päättää tapahtuman kesto ja sarjat,
selvittää mitä lupia tarvitaan ja haarukoida sopiva
ajankohta.
Maaston valinnan osalta luonnollisesti kilpailun
kesto asettaa vaatimuksia eli maasto pitää olla
riittävän laaja, jotta se riittää suunnitelluksi tapahtuman kestoksi. Kun suunnistuskilpailuissa
10km 2 maasto/kartta on nykypäivänä jo poikkeuksellisen suuri (lähinnä erikoispitkät matkat)
niin rogaining tapahtumissa sen voi katsoa olevan
minimiala, mikäli kyseessä on useamman tunnin rogaining. Esimerkiksi seuramme elokuussa
järjestämässä rogaining tapahtumassa tapahtuma-alue oli n. 35 km 2 ja pisin sarja oli 6 tuntia.
Tampereen suosituissa Yö-rogaining tapahtumissa tapahtuma-alue on yli 250 km 2 (sarjat 8h joko
tossulla tai pyörällä). Tämän vuoden SM-rogainingissa alue oli yli 320 km 2 (24h sarja).

Kuvat: Eemil Koskinen (vasen sivu) ja
Reijo ’Repa’ Viitanen (oikean sivun alakuva)
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Tapahtumakeskus voidaan valita periaatteessa
samalla tavalla kuin suunnistuskilpailuissakin.
Maaston käytön ja ratasuunnittelun näkövinkkelistä olisi hyvä, jos tapahtumakeskus olisi mahdollisimman keskellä tapahtumamaastoa. Paljon
vaivaa ja aikaa säästyy, jos tapahtumakeskukseksi saadaan valmiiksi rakennettu paikka riittävän
isolla (ennakoituun osanottomäärään nähden)
lämpimällä sisätilalla. Järjestämissämme tapahtumissa tapahtumakeskuksina ovat olleet Heinijärven maja sekä Koukkujärven maja ja molemmat
olivat erinomaisia – riittävästi parkkitilaa, lämmintä sisätilaa riittävästi ja kanttiini saatiin sisätiloihin. Käytännössä mitään ei tarvinnut rakentaa.

Karttoina käytetään tyypillisesti joko peruskarttaan
pohjautuvia, usein Maanmittauslaitoksen avoimen
datan pohjalta valmistettuja, karttoja tai suunnistuskarttoja. Pidemmissä tapahtumissa (yli 6 tuntia)
käytetään melkein yksinomaan peruskarttapohjaisia
karttoja. Seuramme järjestämissä tapahtumissa on
käytetty suunnistuskarttoja (2xA3, 1:15000).

täminen on täysin järjestäjien päätettävissä koska rogaining liittoa ei ole. Rogaining tapahtumia järjestetäänkin ympäri vuoden. Osanottajajoukko on hyvin
kirjavataustaista, on suunnistajia, polkujuoksijoita,
partiolaisia ja muuten vain luonnossa liikkuvia ihmisiä. Täten ajankohtaa valitessa ei kannata tuijottaa
vain esimerkiksi suunnistuksen kisakalenteria.

Tapahtuman kestoon vaikuttaa yllämainitusti valittu
maasto. Pieneen maastoon ei pitkää tapahtumaa saa.
Mikäli halutaan järjestää esim. pyöräsarja niin se asettaa omia vaatimuksiaan maastolle ja rastien sijoittelulle. Arvokilpailut ovat aina 24 tuntia.

Kun nämä päälinjat on suunniteltu ja varmistettu,
voidaan myös tapahtuman markkinointi aloittaa.
Markkinointikanavina käytetään esimerkiksi nettisivuja, Facebook ryhmiä (seuramme tapahtumia mainostettu esim. Rogaining Finland, Tampere Train
Running ryhmissä), flyereita ja Rogaining.fi sivustoa. Suunnistuskilpailujen tapaan tapahtumasta on
tehtävä kutsu ja se pistetään näkyville esim. seuran
nettisivuille. Ilmoittautumisiin ei ole olemassa Irman
kaltaista keskitettyä järjestelmää vaan tapahtumiin
ilmoittautuminen ja osanottomaksujen maksaminen
tapahtuvat hiukan kirjavasti järjestäjästä riippuen.
Meillä käytössä on ollut netti-ilmoittautuminen seuramme sivuilla olevan verkkolomakkeen kautta.

Rogainingissa kisaillaan useimmiten joukkueina, joskin joissakin tapahtumissa myös yksin osallistuminen
on ollut mahdollista. Yksin osallistuminen, etenkin
pitkään tapahtumaan ja mahdollisesti huonoissa sääolosuhteissa, on aina riski ja siksi esim. seuramme
järjestämissä tapahtumissa yksin rogaavia ei ole päästetty metsään kuin poikkeustapauksissa. Yleensä tapahtumaan osallistuneita ei ole vakuutettu järjestäjien
puolesta.
Lupien osalta perusperiaatteena on, että kyseessä on,
suunnistuskilpailujen tapaan, järjestetty tapahtuma
jonka puitteissa jokamiehenoikeudet eivät ole voimassa. Täten samat periaatteet jotka pätevät suunnistuskilpailujen osalta ovat käyttökelpoisia myös rogaining
tapahtumien järjestämisessä. Käytännössä hankaluutena rogaining tapahtumissa on, varsinkin pitemmissä tapahtumissa, maaston suuri koko ja siten maanomistajien suuri määrä.
Suomessa ei ole Suunnistusliittoa vastaavaa rogaining
organisaatiota ja täten tapahtumien järjestämien ei
vaadi lupaa liitolta. Tapahtuman ajankohdan määrit-

Tapahtuman tarkempi suunnittelu
Kun maasto, tapahtumakeskus sekä kartta on valittu, on rastipisteet suunniteltava ja käytävä maastossa
merkitsemässä ja varmistettava että rastipisteet ovat
kelvollisia. Samalla voidaan tarvittaessa ajantasaistaa
karttaa. Ratasuunnitteluahan ei tarvitse tehdä koska
jokainen joukkue suunnittelee oman reittinsä. Ratamestarin on kuitenkin syytä hahmotella optimireittejä ja pyrkiä varmistamaan, että rastit riittävät
tapahtumaan suunnitellulle ajalle. Lähtö- ja maalipaikka ovat tyypillisesti tapahtumakeskuksessa. Tässä vaiheessa suunnitellaan myös esim. juomapaikat.
Mikäli kyseessä on pitkä tapahtuma (12 tuntia tai yli)

13

voi olla tarpeen käyttää muuta leimaussysteemiä kuin
Emit:iä. Emit:ssä on rajoitus kilpailukortille tallentuvien rastikoodien määrästä ja siten runsasrastisessa ja
pitkässä tapahtumassa voi joukkue käydä niin monella
rastilla, että ne eivät kilpailukortille mahdu. Arvokilpailuissa (esim. SM-kisat) käytetäänkin SI-leimausjärjestelmää jossa ei ole samanlaisia rajoituksia rastien
määrän suhteen. Arvokisoissa myös joukkueen jokaisella jäsenellä on sinetöity SI-tikku ja kaikkien jäsenten on leimattava jokaisella rastilla. Suurta suosiota
saaneessa Yö-Rogainingissa taas leimataan kännykällä
joko QR-koodeilla, NFC:n avulla tai GPS-pohjaisesti.
Leimausjärjestelmään liittyy kiinteästi tuloslaskenta
ja käytettävät tuloslaskentaohjelmat. Markkinoilla on
kaupallisia sekä yksityisten henkilöiden enemmän
tai vähemmän laadukkaita tulospalveluohjelmistoja
rogainingia varten. Seuramme järjestämissä tapahtumissa on käytetty Emit-leimausta ja tuloslaskenta on
hoidettu Nokirasteilta tutulla tuloslaskentaohjelmistolla (luetaan Emit kortit) lisättynä itse tehdyllä lisäohjelmistolla (lasketaan ajat, sakot ja pisteet). Tämä
kokoonpano on toiminut tapahtumissa riittävän hyvin.

Talkooväkeä tapahtumapäivänä tarvitaan suhteellisen vähän. Elokuussa järjestämässämme rogaining tapahtumassa koko tapahtumapäivän toiminnot (pysäköinnin opastus, infotoiminnot, karttojen
jako, lähtö, maali ja tuloslaskenta, kanttiini, saunan
lämmitys ym.) hoituivat neljällä henkilöllä. Vaadittu henkilömäärä on siis oleellisesti pienempi kuin
suunnistuskilpailuissa. Toki isommissa ja pitemmissä tapahtumissa talkooväkeä tarvitaan jonkin
verran enemmän.
Tapahtuman jälkeen
Aivan kuten suunnistuskilpailuissakin, tärkeimmät toimenpiteet ovat tulosten ja muun tapahtumaan liittyvän infon toimittaminen tapahtumien
sivuille. Nämä pystytään hoitamaan käytännössä
pitkälti jo tapahtumapäivän aikana tai viimeistään
seuraavana päivänä. Ja sitten voikin keskittyä lukemaan risuja ja ruusuja somesta…
Jari Jokela

Tapahtumapäivän aikataulu on suunniteltava. Karttojen jako, lähtöaika (yhteislähtö), maaliin tulo ja maalin sulkeutuminen on määritettävä. Myös oheispalvelujen (esim. kanttiini, ns. Hash-house ym.) tarjonta on
suunniteltava ja niille vastuuhenkilöt löydettävä.
Mahdolliset onnettomuustilanteet ja hätätapaukset
on myös huomioitava. Tämä on erityisen tärkeää, jos
tapahtuman ajankohta on muu kuin kesä jolloin kylmettymisen vaara on suuri. Useimmiten tapahtumaan
osallistujat velvoitetaan kantamaan kännykkää mukanaan tapahtuman aikana, jotta hätätilanteen sattuessa
avun hälyttäminen onnistuu.

Kuva: Reijo Viitanen

Tapahtumaohjeet tarkempine tapahtumatietoineen
on syytä julkaista mahdollisimman aikaisin. Erityistä
huomiota on kiinnitettävä kiellettyjen alueiden selkeään kuvaamiseen koska tapahtumaan osallistuu sellaisia henkilöitä joilla ei ole suunnistustaustaa.
Tapahtumapäivä
Tapahtumapäivää edeltävinä päivinä on rastit viety
metsään. Rogaining tapahtumissa ei rakenneta rastipukkeja vaan rastit ovat ’Nokirastityyliin’ metsässä.
Mitään koejuoksuja tms. ei tyypillisesti tapahtumapäivänä enää järjestetä.
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Kuva: Pertti Hartman

Kuva: Elina Porkka

”25mannassa neljällä vuosikymmenellä”
Repan matkassa ruotsin suurimpaan suunnistusviestiin

25manna järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1974, 52:sta
joukkueesta 23 pääsi maaliin. Esim. vuonna 1983 kilpailu käytiin aivan Tukholman keskustassa; Skansenin ja Djurgårdenin
puistoissa, nyt jo mukana 184 joukkuetta, mukana 1 joukkue
Suomesta (Oulun Suunnistajat). Muut suomalaiset seurat löysivät kilpailun 80-luvun lopussa ja siitä lähtien Vikingin ja Siljan
laivat ovat täyttyneet ko viikonloppuna innokkaista suunnistajista. Monelle seuralle 25manna on myös kauden päätöstapahtuma.

vaihdoin Nokialle -94 perustettuun uuteen seuraan.

Ensimmäisen 25mannan juoksin 1988 Tampereen Pyrinnön
joukkueessa. Edelliseen kauteen asti olin edustanut Kankaantaan Kisaan, mutta silloin osa aktiiveista ja ikäkavereista lopetti,
joten siirryin sopuisasti naapurikaupungin punavalkoisiin väreihin. Vuoden 1988 25manna oli myös TP:lle ensimmäinen
reissu kisaan. Olin aloittamassa viestiä ja ainakin vielä tuolloin
aloituksessa oli joka joukkueesta 3 miestä, joten lähtöviivalla oli
yhteensä 804 aloittajaa, joukkueita oli siis 268. Itse viesti sujui
itseltäni hyvin, tulin vaihtoon viidentenä 12 sekuntia kärkikaverin jälkeen. Lopputuloksissa oltiin 7. Södertälje voitti. PS.
Tämän vuoden voittajajoukkueesta TP:stä Tuomo Haanpää ja
Mikko Heinämäki olivat muut meidän aloitusosuuden juoksijat, vaihtoon tultiin peräkanaa, vaikka lähdimme viestiin takarivistä ISOLLA numerolla!

1999 vaihdoin takaisin Pyrintöön: soutaa-huopaa. Yleisen sarjan ura oli takana ja oli aika siirtyä ikämiehiin ja myös aika yleisen sarjan juoksija 25mannassa oli ohi Pyrinnössä. 2005 vuonna
kun täytin 40 v, niin silloin aukeni vielä sopiva
osuus H40 sarjalaisille. Juoksin kuudennen osuuden tullen vaihtoon koko kisa ensimmäisenä!
Fiilis olisi ollut muuten hieno, mutta ”kovan”
loppukirin takia kumpikin pohje kramppasi
totaalisesti ja sen takia seuraavan viikonlopun
Amsterdamin Maraton meni totaalisesti pieleen.
Mannassa loppusijoitus oli 4 ja maratonin aika
jotain 3.30h.

Olin aloitusosuudella myös seuraavanakin vuonna, mutta yksin! Kilpailumuotoa muutettiin 1989 niin, että aloittamassa oli
enää 1 suunnistaja/joukkue. Kilpailun startti oli muistaakseni
jo aamukasilta, joten suomalaiset aloittajat tulivat jo perjantain
päivälaivalla Ruotsiin, jotta ehdimme lähtöviivalle ajoissa. Perusaloitus oli tuolloinkin, noin minuutti kärkeen. Lopputuloksissa TP oli 5.
1990-1996 osuudet ja loppusijoitukset vaihtelivat, parhaiten on
jäänyt mieleen vuoden 1995 aloitusosuus, jolloin tulin toisena
vaihtoon. Loppusijoitukset noina vuosina meillä oli 3-22 välillä. 1996 oli viimeinen aktiivivuosi TP:ssä ja seuraavana vuonna

Kuva: Elina Syväterä

1997 olin siis RaN:n väreissä ja tuttu aloitusosuus
oli vuorossa. 2 minuuttia tuli eroa kärkeen, lopputuloksissa Rasti-Nokia löytyy sijalta 59. Kilpailu muuten käytiin samassa maastossa tämän
vuotisen kisan kanssa. 1998 en muistaakseni
osallistunut.

2006-2008 juoksin vielä n. 4,5km:n ”H40”-osuudet Pyrinnön ykkösessä. 2009-2012 olin mukana
kakkosjoukkueessa (ehkä joku vuosi jäi väliin).
2013 palasin taas takaisin Rasti-Nokiaan, LOPULLISESTI. Sen jälkeen olen odottanut, että
pääsisinpä joskus juoksemaan niitä tämän ikäiselle ikämiehelle sopivia osuuksia. Mutta ei ole
vielä näkynyt! NUORET HOI, auttakaa!!!!
Tämän vuoden viestissä juoksin toiseksi viimeisen osuuden 8,2km, aikaa kului 68 minuuttia, 25
minuuttia enemmän kuin osuuden nopeimmalla: niin se ikä tekee tehtävänsä! Maiju ankkuroi
hienosti viestin maaliin juuri ennen sateen ja pimeän alkamista. Ja KAIKKI NUORET TEKIVÄT
MAHTAVAT juoksut, tästä on hyvä jatkaa!!!
25mannaan on mukava lähteä ja jatkossa olen aina
mukana, mutta toivottavasti lyhyemmillä osuuksilla. Takana mannassa n 25 kilpailua, 200km
Ruotsalaista metsää ja 500 leimausta pihdillä ja
myöhemmin SI:illä. Muistakaa kahden piipin ja
välähdyksen taktiikka, niin ei tule hylkäyksiä.
- Repa
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Ilmoitustaulu
Talvikauden salivuorot
Pelivuoro
Pelivuorolla pelataan erilaisia pallopelejä osallistujamäärän mukaan ja tehdään myös kuntopiiriharjoita.
Tiistaisin klo 20:00 - 21:00
Nokianvirran koulu | Kyyninkatu 47 | NOKIA
Yhteislenkki
Tasoryhmät osallistujien mukaan. Lähtö koulun etupihalta. Juostaan poluilla ja kevyenliikenteen väylillä.
Petzilit mukaan jos on hämärää. Lenkin jälkeen kuntosalille jatkamaan harjoitusta.
Keskiviikkoisin klo 17:30-18:30
Nokianvirran koulu | Kyyninkatu 47 | NOKIA

Asutilaukset
Kevään ennakkovaraukset 28.2.2018 mennessä
Elinalle | e.porkka@gmail.com, p. 045 6337914
Juoksutakki 		
69,00 €
Liivi 			
50,00 €
Paita 			
45,00 €
- lycra- (slim fit) tai perinteinen malli (löysempi)
- kumpaakin suunnistuspaitaa saatavilla 		
lyhyt- ja pitkähihaisena
Vanhat malli 		
10,00 €
(esim. harjoituskäyttöön)
Ilmoita tilausvaiheessa, mikäli haluat ’Rasti-Nokia’
painatuksen takin / liivin selkään.

Kuntosali
Ohjatusti oman kehon painolla ja kuntosalilaitteilla
lihaskuntoa ja kehonhallintaa kehittäviä harjoitteita
sekä kehonhuoltoa.
Keskiviikkoisin klo 18:00-19:30
Nokianvirran koulu | Kyyninkatu 47 | NOKIA
Sählyvuoro
Rasti-Nokian sählyvuoro Nokian Liikuntakeskuksessa. Keskikenttä.
Torstaisin klo 17:00 - 18:00
Nokian Liikuntakeskus | Ilkantie 18 | NOKIA
Lasten salivuoro
Lasten salivuorolla liikutaan monipuolisesti leikkien
ja kehitetään motorisia taitoja sekä tehdään erilaisia
suunnistusajattelua ja taitoa kehittäviä harjoituksia.
Sunnuntaisin klo 16:30 - 17:30
Nokianvirran koulu | Kyyninkatu 47 | NOKIA
Nuorten salivuoro
Nuorten salivuorolla liikutaan monipuolisesti ja
kehitetään edelleen motorisia taitoja sekä tehdään fyysisempiäkin harjoituksia ja tehdään erilaisia suunnistustaitoa kehittäviä harjoituksia.
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Sunnuntaisin klo 17:30 - 19:00
Nokianvirran koulu | Kyyninkatu 47 | NOKIA

Seuramaja RaNtala

- seuran jäsenille erikoishinta
- varaukset suoraan Elinalta | e.porkka@gmail.com
tai 045 633 7914

Sikasuunnistuksen tulokset

Perinteinen sikasuunnistus suunnistettiin RaNtalasta 18.11. Innokkaita suunnistajia oli tänäkin
vuonna reilu 30.
Tuoreet tulokset löytyvät osoitteesta:
www.rastinokia.fi
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https://www.ullmax.com/fi/rasti-nokia

Tervetuloa ensi vuonna taas koko perheen voimin!

reenirikasta talvea! :) t. Missä Mennään -lehden toimitus

Kuva: Eemil Koskinen
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