
Aikuisten Suunnistuskoulu 2017 

Hyvinkään Rastin Aikuisten Suunnistuskoulu käynnistyy torstaina 23.3.2017. Kurssi 

pidetään käytännönläheisesti ja tavoitteena on opettaa suunnistamisen perusteet 

maastossa liikkumiseksi ilman eksymisen vaaraa. Aikuisten Suunnistuskoulu antaa myös 

valmiudet osallistua alueella järjestettäviin kunto-/iltarasteihin ja innostuksen herättyä 

mahdollisuuden liittyä jäseneksi Hyvinkään Rastiin ja aktiiviseen suunnistusharrastukseen.  

Ensimmäinen kurssi-ilta on teoriaa, muu opetus toteutetaan maastossa kokeneiden 

suunnistajien opastuksella. 

Kurssi on tarkoitettu aikuisille ja yli 14-vuotiaille nuorille. Kurssi sopii sekä miehille että 

naisille eikä edellytä aiempaa suunnistuskokemusta. Myös jo hieman 

suunnistuskokemusta omaavat ovat tervetulleita. Ota myös kaverisi mukaan. Mukaan 

tarvitset maastokerroille liikuntaan sopivat vaatteet ja pitäväpohjaiset kengät sekä iloista 

mieltä. Varsinaisia suunnistusvarusteita voit hankkia innostuksen edetessä. 

 

Ohjelma 

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

poikkeuksena kurssin päättävä Usmin karttaretki, jonka kesto on n. 2 h. Kurssilaisten eri 

lähtötasot pyritään huomioimaan harjoituksissa. 

 

To 23.3 klo 18 Hyvinkään Yhteiskoulu (Hyvinkäänkadun puolelta): Suunnistuksen teoria 

 kurssin aloitus, sisältö ja tavoitteet 

 lajin esittely, perusteet, karttaan tutustuminen, varusteet jne. 

 

To 30.3. klo 18 Hyvinkäänkylä: Ohjattu harjoitus 

 teemana karttaan tutustuminen, kartanluku, kartan suuntaus, kompassi, 

karttamerkit 

 harjoituksen jälkeen palaute ja kysymykset 

 

To 6.4.klo 18 Sveitsi: Ohjattu harjoitus 

 teemana karttamerkit, kompassi, suunnassa kulku, reitinvalinta 

 harjoituksen jälkeen palaute ja kysymykset 

 

Ke 12.4 klo 18 Erkylä/Lentokenttä: Ohjattu harjoitus 

 teemana suunnassakulku, reitinvalinta 

 harjoituksen jälkeen palaute ja kysymykset 

 

Ti 18.4. klo 18 Noppo: Ohjattu/omatoiminen harjoitus 

 kiintorastit ja MOBO-suunnistus 

 alkuohjaus ja omatoimista suunnistusta 

 harjoituksen jälkeen palaute ja kysymykset 

 

 



To 22.6 klo 18 Kytäjä-Usmi: Karttaretki n. 2h 

 tutustuminen Kytäjä-Usmin parhaisiin paloihin ja reitistöön 

 maastossa liikkumisen harjoitusta 

 nuotioretki 

 

 

Omatoimista harjoittelua Hyvinkään Iltarasteilla muina kuin yllä olevan ohjelman kertoina. 

Opastusta ja palautetta on joka kerralla saatavana tapahtumapaikalla. 

 
 

Ilmoittautuminen 
 

Ilmoittautumisohjeet Hyvinkään Rastin Aikuisten Suunnistuskouluun löytyvät osoitteesta 

http://www.hyvinkaanrasti.fi/. Lisätietoja kurssista myös Aarno Saviaholta, 0400-760290. 

 

Aikuisten Suunnistuskoulun maksu 

 
Kurssimaksu on 80 euroa per henkilö. Kurssimaksu sisältää: 

o yhden teoriaopetuskerran sisätiloissa 

o kolme ohjelman mukaista ohjattua maastoharjoitusta 

o opastuksen kiintorastien käyttöön ja MOBO-suunnistukseen 

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

julkaistavan opetusmateriaalin 

o kolme vapaalippua omavalintaisiin Hyvinkään Rastin iltarasteihin v. 2017 

o runsaasti raitista ilmaa, hyvää mieltä ja mukavaa seuraa 

o pyydettäessä todistuksen kurssin suorittamisesta. 

 

Maksamalla lisämaksun 40 euroa liityt samalla Hyvinkään Rastin jäseneksi ja saat kaikki 

jäsenedut, mm. 

o vapaa osallistuminen Hyvinkään Iltarasteille koko kesäkauden 

o mahdollisuus osallistua Jukolan/Venlojen viestiin 

o kaikki seuran tarjoamat taitoharjoitukset, leirit, jumpat, kuntosali ym. 

o mukavaa yhdessäoloa ja mahdollisuus osallistua seuratyöhön halujen 

mukaan. 
 

Kurssimaksu laskutetaan osallistujilta ensimmäisen kurssi-illan jälkeen. Myös 

Liikuntaseteleillä ja -korteilla voi suorittaa maksun. 

 

 

Ohjeita kurssilaisille maastoharjoituksiin  

 
Pukeutuminen 

 Pukeudu säänmukaisiin 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 mahdollisesti myös 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 käy kesäkaudella Hyvinkään Iltarasteilla erikseen 

ilmoitettavina päivinä. 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. 

 Harjoituksissa saat veloituksetta lainaksi emit-kortin. 

 Omatoimisissa harjoituksissa muista aina ilmoittautua “maalissa” ohjaajille, jottei 

turhaan odotella. 

 Kurssilaisia ei ole vakuutettu Hyvinkään Rastin puolesta. 


