
Aikuisten Suunnistuskoulu 2015 

Hyvinkään Rastin Aikuisten Suunnistuskoulu käynnistyy huhtikuussa. Ensimmäinen kurssi-

ilta on keskiviikkona 15.4. Kurssi on tarkoitettu aikuisille ja yli 14-vuotiaille nuorille. Myös jo 

hieman suunnistuskokemusta omaavat ovat tervetulleita. Ota myös kaverisi mukaan. 

Ohjelma 

Jokaisen kurssi-illan ohjelma aloitetaan klo 18 ja päätetään n. klo 19.30 mennessä. 

Kurssilaisten eri lähtötasot pyritään huomioimaan maastoharjoituksissa.  

Ke 15.4 klo 18 Hyvinkään Yhteiskoulu (Hyvinkäänkadun puolelta) 

 teoriatunnit – aiheina karttamerkit, korkeuskäyrät, kartan suuntaus 

 

Ma 20.4 klo 18 Tapainlinnan koulu 

 maastoharjoitus pienryhmissä ohjatusti – teemana kartanluku, kartan suuntaus 

 harjoituksen jälkeen palaute ja asioiden kertausta 

 

Ke 22.4 klo 18 Hyvinkään Yhteiskoulu (Hyvinkäänkadun puolelta) 

 teoriatunnit – aiheina korkeuskäyrät, reitinvalinnat, rastinotto, rastimääritteet 

 

Ti  28.4 klo 18 Noppo 

 maastoharjoitus pienryhmissä ohjatusti – teemana suunnassakulku 

 harjoituksen jälkeen palaute ja asioiden kertausta 

 

Ke 6.5 klo 18 Parantolanpuisto 

 maastoharjoitus yksin/pareittain omatoiminen – teemana sprinttisuunnistus 

 opastusta ennen lähtöä ja harjoituksen jälkeen palaute ja asioiden kertausta 

 

Ke 13.5 klo 18 Lumikallio, Kytäjä 

 maastoharjoitus Iltarastien yhteydessä pienryhmissä ohjatusti, noin 3 km:n rata 

 teemana reitinvalinnat ja rastinotto 

 harjoituksen jälkeen palaute ja asioiden kertausta 

 

Ilmoittautuminen 
 

Ilmoittautuminen Hyvinkään Rastin Aikuisten Suunnistuskouluun tämän linkin kautta pe 

10.4.2015 mennessä. 

Lisätietoja kurssista myös Aarno Saviaholta, 0400-760290. 

 

Aikuisten Suunnistuskoulun maksu 

 
Kurssimaksu on 100 euroa per henkilö. Seuran jäsenmaksun jo maksaneelle maksu on 40 

euroa. Maksu sisältää: 

 kaksi teoriaopetuskertaa sisätiloissa 

 ohjelman mukaiset neljä ohjattua maastoharjoitusta  

http://www.hyvinkaanrasti.fi/aikuisten-suunnistuskoulu/ilmoittautuminen/


 harjoitusten kartat, kartan suojuksen, ohjauksen ja opetuksen, netissä julkaistavan 

opetusmateriaalin 

 Todistuksen kurssin suorittamisesta 

 Hyvinkään Rastin teknisen t-paidan 

 Hyvinkään Rastin jäsenyyden kaudelle 2015 ja sen tuomat edut, mm: 

o kurssin jälkeen Hyvinkään Iltarasteille vapaa osallistuminen koko 

kesäkauden 

o mahdollisuus osallistua Jukolan Viestiin ja muihinkin suunnistuskilpailuihin – 

myös ulkomailla 

o kaikki seuran tarjoamat taitoharjoitukset, leirit, jumpat, kuntosalin ym 

o mukavaa yhdessäoloa ja mahdollisuus osallistua seuratyöhön halujen 

mukaan. 

 

Kurssimaksu laskutetaan osallistujilta ensimmäisen kurssi-illan jälkeen. Myös 

Liikuntaseteleillä voi suorittaa maksun. 
 

Ohjeita kurssilaisille maastoharjoituksiin  

 
Pukeutuminen 

 Pukeudu sään mukaisiin kävely- tai juoksuvaatteisiin. Maastoharjoitukset tehdään 

pääsääntöisesti kävellen. 

 Harjoituksen jälkeen lämmintä päälle. 

 

Jalkineet 

 Harjoituksiin suositellaan jalkineita, jotka eivät ole liukkaat maastossa. Maastot ovat 

keväällä monin paikoin kosteita/märkiä sekä myös mahdollisesti liukkaita. 

 Suunnistajat käyttävät suunnistuskenkiä (nastareita), joissa on tukeva pohja ja hyvä 

pito erilaisissa maastoissa. Lisäksi ne eivät kastuessaan paina juuri enempää kuin 

kuivanakaan. 

 Suunnistajan Kauppa Helsingistä tulee Hyvinkään Iltarasteille mm. to 23.4. ja to 7.5. 

Heiltä saa kaikkia muitakin lajiin liittyviä varusteita. 

 

Kompassi 

 Omaa kompassia et välttämättä tarvitse ensimmäisillä kurssikerroilla. 

 Voit tutustua ja käyttää ohjaajien kompasseja ja tehdä hankinnan kokeiltuasi 

erilaisia kompasseja. 

 

Muuta 

 Ensimmäisessä maastoharjoituksessa saat kartan muovisuojuksen. Ota se mukaasi 

seuraavilla kerroilla. 

 Iltarasteilla saat veloituksetta lainaksi emit-kortin. 

 Omatoimisissa harjoituksissa muista aina ilmoittautua “maalissa” ohjaajille, jottei 

turhaan odotella. 

 Kurssilaisia ei ole vakuutettu Hyvinkään Rastin puolesta. 

 
 


