
� Esimerkkinä Nummen koulun rastiseikkailu 
9.5. 2011 

� Esittelijä: Maritta Nurmi / Vaasan Suunnistajat 



• Perustettu 1960, Etelä-Pohjanmaan vanhin 
suunnistuksen erikoisseura

• Jäseniä vajaa 300, joista nuoria lähes 
puolet

• Sinettiseura vuodesta 2004

• Kasvattajaseura
»Nuorisotoimintaa

»Harrastetoimintaa

» Sekä kilpailutoimintaa

Näiden tarpeisiin vireää kartoitustoimintaa

Paljon oravapolkulaisia perhekunnittain mukana 



• Tavoitteena vastata ajan haasteisiin 

• Yhteistyössä
» Lähisuunnistusseurojen kanssa yli kielirajojen

»alakoulujen kanssa

» Seurakunnan kanssa 

» Joidenkin muiden lajien seurojen kanssa 

esim. hiihtoseuran kanssa 



� Luonteva jatko alakoulujen kanssa tehtävälle 
yhteistyölle

� Järjestetty koulujen toiveesta 

� Vaasan Suunnistajat ovat vastanneet 
järjestelyistä ja organisoinnista yhteistyössä 
koulun väen kanssa 

� Koko koululle luokat 1-6, jolloin ohjelmaa 
hieman muokattu alkuperäisestä, kuitenkin 
siten, että rastiseikkailusabluuna toteutuu 1-3 
luokkalaisilla  ja kaikille oppilaille tulee 
erilaisia juttuja suunnistuksesta 
tapahtumapäivän aikana.



� Koulun väki on innostunut järjestelystä

� Koulun läheltä on tai saadaan tehtyä  
sprinttikartta tai pihakartta 

� Ajankohta saadaan soviteltua sellaiseksi, että 
voimme hyödyntää ratoja myös illalla 
oravapolkulaisten harjoituksissa 

� Seuran väkeä ja koulun väkeä on käytettävissä 
ohjaustehtäviin



� Yhteiset palaverit koulun väen kanssa

� Etukäteismateriaali koululle mm. karttamerkit

� Työryhmän kokoaminen; työnjaosta sopiminen 
niin seuran väen kesken kuin koulun väen 
kanssa

� Vanhempien tiedottaminen hyvissä ajoin 
koulun kanssa

� Toteutus 



info koulun pihalla> alkujumppa ja passien jako! klo 9.00-9.20

1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 

keltainen sininen vihreä punainen valkoinen oranssi

0930-1000 AARRE SPRINT TARK PISTE karttamerk LEIMAUS

1000-1030 PISTE TARK LEIMAUS AARRE SPRINT karttamerk

1030-1100 LEIMAUS PISTE AARRE SPRINT TARKKUUS RUOKA

1100-1130 RUOKA RUOKA RUOKA TARKKUUS PISTE SPRINT

1130-1200 SPRINT LEIMAUS PISTE RUOKA RUOKA TARKKUUS

1200-1230 TARK AARRE SPRINT KARTTAM LEIMAUS PISTE

1230-1300 mål Tikut mål Tikut mål Tikut mål Tikut mål Tikut mål Tikut

Nämä puuttuu ryhmältä



AARREAARREAARREAARRE PISTEPISTEPISTEPISTE----

SUUNNISTUS SUUNNISTUS SUUNNISTUS SUUNNISTUS 
LEIMAUSLEIMAUSLEIMAUSLEIMAUS----
RATA RATA RATA RATA 

SUPERSUPERSUPERSUPER

SPRINTSPRINTSPRINTSPRINT

TARKKUUSTARKKUUSTARKKUUSTARKKUUS----

SUUNNISTUS SUUNNISTUS SUUNNISTUS SUUNNISTUS 
KARTTAKARTTAKARTTAKARTTA----
MERKIT MERKIT MERKIT MERKIT 

PASSI 09.05.2011 PASSI 09.05.2011 PASSI 09.05.2011 PASSI 09.05.2011 

Osallistujan nimiOsallistujan nimiOsallistujan nimiOsallistujan nimi

Vaasan Suunnistajat ryVaasan Suunnistajat ryVaasan Suunnistajat ryVaasan Suunnistajat ry



� Radan kierto suunnitellun aikataulun mukaan 

� Loppuhuipentumana maalissa kiittelyä ja 
arvottu muutama kompassi luokille

� Pikamainos seuran toiminnasta ja kuinka 
siihen pääsee mukaan 

� Koululle käytössä olleesta alueesta karttoja 

� Illalla oravapolkuharjoitus, johon tervetulleita 
myös ko. koulun oppilaat 



� Luonteva yhteistyömuoto välillä seura-koulu

� Antaa opettajille eväitä suunnistusopetukseen

� Antaa ahaa-elämyksiä myös oppilaille 

� Koulun lähialue tulee tutuksi kartan kautta 

� Toimii Seuratyön mainoksena luontevasti 
koulun kautta

� Tuottaa materiaalia yhteen erilaiseen 
oravapolkuiltaan.



Rohkein mielin ilolla toimintaan! 

KIITOS!


