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VALLAN SUUNNAN HALLITUS

Vallan Suunnan jäsenmaksu on aikuisilta 25 euroa; lapsilta ja nuorilta (alle
16 v.) 7 euroa; perhemaksu 40 euroa. Jäsenmaksun voit suorittaa mukana
seuraavalla tilisiirtolomakkeella; muista käyttää viitenumeroa.
Jos jäsentiedoissasi on tapahtunut muutoksia, ilmoita niistä seuran toimihenkilöille.
Seuran jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla yhteystietonsa seuran toimihenkilöille
ja suorittamalla jäsenmaksun pankkiin. Vallan Suunnan tilinumero on:
FI67 5037 0520 0951 06

Katso myös ValSun internetsivut:

www.vallansuunta.net

JÄSENMAKSU

Puheenjohtaja, kuntorastivastaava, tiedottaja, rahastonhoitaja
Kai Hakanen, 02-6741 369, kai50@iki. fi
Sihteeri, kartoitusvastaava
Pertti Järvistö, 044-9821 41 9, pertti . jarvisto@dnainternet.net
Varapuheenjohtaja
Outi Peltonen, 0400-01 461 6, outi .pltnn@gmail .com
Nuorisovastaava, tiedotusvastaava
Maija Hall , 0400-767675, maija.hal l@gmail .com
Oravapolkuohjaaja
Outi Pri ia, 044-2050083, outi .pri ia@gmail .com

Vallan Suunnan perustaja Immo Teräs

Vallan Suunnan ensimmäisen johtokunnan
puheenjohtajana vuonna 1 950 toimi Immo
Teräs, joka sittemmin toimi useita vuosia
Suomen Suunnistusl i iton puheenjohtajana.
Muut johtokunnan jäsenet ol ivat vara-
puheenjohtaja Esko Huhtala, sihteeri-
rahastonhoitaja Maija Halonen , jäsenet Matti
Krannila, Jyrki Siura, Hilkka Anttila, Irma
Nieminen sekä varajäsenet Kirsti Uotila ja
Valde Mäntyvaara.



PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Kuntosuunnistustoiminta jatkuu edelleen Jokilaakson kuntorastien merkeissä
yhdessä Kokemäen Kova-Väen ja Nakkilan Wisan kanssa.
Kuntosuunnistuspäivänä säilyy edelleen lauantai, mutta lähtöaikaa on aikaistettu.
Näin suunnistamaan pääsee jo aamupäiväl lä, joten iltapäiväl lä ehti i vielä vaikkapa
puutarhatöihin. Katso tarkemmat tiedot kuntosuunnistuskalenterista.

Nuorisotoiminta on vihdoinkin päässyt hyvään vauhti in, kun Suunnistuskerho aloitti
toimintansa viime vuonna Maija Hall in johdolla. Tänä vuonna kerhossa on jo kaksi
ryhmää ja harjoitusohjelmassa on valmennusta pitemmälle ehtinei l le,
oravapolkukoulua aloittel i joi l le, kuntosuunnistuksia, Oravacup-harjoituksia,
Leimaus-leiri , retki ja leiri . Toimintaa siis tuntuu olevan.

Vallan Suunta järjestää keskimatkan aluemestaruuskilpai lut ti istaina 22.5.201 8.
Kilpai lukeskuksena on Pohjoisrannantien varrel la oleva hiekkakuoppa Piri lässä.
Järjestämme kisat yksin, i lman naapuriseurojen apua, joten paikal le tarvitaan paljon
oman seuran talkooväkeä. Toivottavasti suhtaudut talkooapupyyntöön myönteisesti
ja varaat tuon päivän kalenteri isi .

Kai Hakanen



Pv Pvm Paikka ja opastus (huom!) Seura Ratamestari

la 7.4. Tervasmäki, laavu, mt1 2885 Nakkila NaWi Ismo Jokinen
la 1 4.4. Matinharju, vt2 Harjavalta–Kokemäki ValSu Matti Coll in
la 21 .4. Järi län hiihtomaja, mt21 94 Kokemäki KoKV Jouni Virtanen
la 28.4. Viikkala, mt2440 Nakkila NaWi Sami Keskimäki
la 5.5. Pirkkalan koulu, mt2440 ValSu Pekka Jalonen
la 1 2.5. Pitkäjärvi, mt21 40 Kokemäki KoKV Kari Myllymäki
la 1 9.5. Pimeäkorpi, vt2 Nakkila NaWi Jussi Kivioja
la 26.5. Kiusalan aukee, mt2440 Piri lä ValSu Pertti Järvistö
la 2.6. Riste, mt1 2804 Kokemäki KoKV Reijo Valin
la 9.6. Salomonkall io, mt2440 Nakkila NaWi Seppo Keskimäki
la 1 6.6. Vareksela, mt2460 (Kettulantie) ValSu Kai Hakanen
la 23.6. Järi län hiihtomaja, mt21 94 Kokemäki KoKV Ari Uoti la
la 30.6. Selkäkangas, mt2440 Nakkila NaWi Jenni Hekkala
la 7.7. Äimäsuo, mt1 2791 (Voitoistentie) ValSu
la 1 4.7. Ravirata, mt21 40 Kokemäki KoKV Matti Teittinen
la 21 .7. Viikkala, mt2440 Nakkila NaWi Ismo Jokinen
la 28.7. Hosiossaari, kt43 ValSu Jukka Hil janen
la 4.8. Santamaa, vt2 Kokemäki–Harjavalta KoKV Arto Pynnö
la 11 .8. Erälampi, mt1 2906 Nakkila NaWi Sami Keskimäki
la 1 8.8. Sortti , kt43 ValSu Kari Rinta-Suksi
la 25.8. Riste, mt1 2804 Kokemäki KoKV Esko Jääskeläinen
la 1 .9. Anola, mt2440 Nakkila NaWi Topi Levomaa
la 8.9. Satal inna, mt2440 ValSu Reijo Saine
la 1 5.9. Pitkäjärvi, mt21 40 Kokemäki KoKV Halme ja Inkinen
la 22.9. Eräpirtti , Papintie 271 Nakkila NaWi Seppo Keskimäki
la 29.9. Museo, mt2463 ValSu Matti Coll in
la 6.1 0. Järi lä, varikko, mt21 94 Kokemäki KoKV Turtot

KUNTORASTIT 2018
Vallan Suunnan kuntorastit järjestetään Jokilaakson Kuntorastien yhtey-
dessä lauantaisin.
Osall istumismaksu 5 €, perhemaksu 8 € (al le 21 v. i lmaiseksi). Sarjal iput 5 kpl
20 €. Lisäkartat 2 €. Emit 2 €. Maksuvälineiksi käyvät myös Smartum-l i ikunta-
setel it jaTyky-kuntosetel it.
ValSu ei peri osal l istumismaksua jäseniltään.
LÄHTÖAIKA ON KLO 1 0–11 .30.
Tarkennetut tiedot ja muutokset paikal l islehdessä sekä ValSun nettisivui l la:
www.vallansuunta.net



RANKI 2017 VALSULAISET RANKILISTALLA

Suunnistus 2017
Sarja-Nimi-Sija-Pisteet
H65-Kai Hakanen-256-28,1 8
H65-Pertti Järvistö-306-23,48
H80-Matti Coll in-21 -28,86
H80-Teuvo Jokinen-64-1 6,51
D1 4-Kerttu Henttonen--21 ,25
D1 4-Wilma Hall--8,58
D1 2-Ninni Hall--1 0,43

Hiihtosuunnistus 2017
Sarja-Nimi-Sija-Pisteet

H80-Matti Coll in-1 3-20,94

Karttamyynti
Karttamyynnistä saat kartan sekä muun tarvitsemasi materiaal in.
Kerro karttamyynnissä, jos tarvitset opastusta.
Ratavaihtoehtoja on normaalisti 4 kpl, joista lyhin 1 –2 km rata on erittäin helppo ja 2–3 km rata helpoh-
ko. Vaativia ratoja ovat 5–6 km sekä 6–7 km, ne on tarkoitettu kokeneemmil le suunnistaj i l le. Valitse
kuntoasi ja taitojasi vastaava rata, voit halutessasi kiertää reitin myös kaksin tai pienessä ryhmässä.
Radat on painettu valmiiksi karttoihin. Rastimääritteet on tulostettu kartal le, eikä niitä ole saatavil la eri l-
l isinä. Jos haluat ajan tuloksiin, tarvitset Emit-ki lpai lukortin.
Jos sinul la ei ole omaa Emit-ki lpai lukorttia, voit vuokrata sellaisen karttamyynnistä.
Tulokset löytyvät tapahtuman jälkeen internet-sivui lta: www.kuntorastit. fi
Lähtö
I lmoittaudu ensin toimitsi jal le, joka kirjaa nimesi, suunnistamasi radan ja Emit-kortin numeron ylös. Tä-
män jälkeen voit si irtyä kartal le merkittyyn lähtöpisteeseen ja maastoon voit lähteä omatoimisesti mil-
loin vain haluat.
Leimaa Emit-ki lpai lukorttisi lähdön 0-leimasimessa (anna valon välähtää vähintään 3 kertaa, jotta kortin
aikaisemmat tiedot nol lautuvat).Aika lähtee käynti in, kun irrotat kortin leimasimesta.
HUOM! Suunnistaj i l ta kiel letyi l le alueil le, kuten pelloi l le, pihoi l le jne. meno on ehdottomasti kiel letty.
HUOM! Tapahtuman järjestäjäl lä ei ole velvol l isuutta kirjata lähti jöitä ylös ennen ilmoitettua tapahtuman
alkamisajankohtaa. Järjestäjä voi antaa luvan lähteä maastoon aikaisemminkin, jos tapahtuman muut
järjestelyt ovat edenneet suunnitel lusti .
Rastit
Rastit on merkitty maastoon valko-oranssein 30x30 cm rasti l ipuin.
Rasti l ipun läheisyydessä on Emit-leimasin ja rastin tunnuskoodi. Tarkasta koodista, että olet oikealla
rasti l la ja leimaa Emit-ki lpai lukorttisi huolel l isesti , jotta käyntisi rasti l la tal lentuu Emit-kortti in.
Leimaus tapahtuu asettamalla Emit-kortti epätasainen puoli alaspäin rasti leimasimeen, kortin pitäisi
asettua kohdakkoin rasti leimasimessa olevien ulokkeiden väli in. Nopeasti pohjaan asti painettu leimaus
ri ittää.
Maali
Leimaa maali in tul lessasi maali leimasimessa, jol loin ajanotto pysähtyy.
Maali in tultuasi, si irry Emit-kortin lukupisteeseen. Toimitsi ja pyytää sinua leimaamaan lukijaleimasimel-
la, näin Emit-kortin tiedot si irtyvät ajanottojärjestelmään.
Saat halutessasi väl iaikatulosteen suorituksesta mukaasi.
Jos käytit vuokrakorttia, palauta se kortin tietojen purkamisen jälkeen toimitsi jal le.
Jos et halua aikaa tulosluetteloon, kerro siitä toimitsi jal le Emit-kortin tietojen purkamisen yhteydessä.
HUOM! Jos suorituksesi keskeytyy tai ol it suunnistamassa ilman ajanottoa, i lmoittaudu AINA maali intul-
lessasi toimitsi joi l le turhien etsintöjen välttämiseksi.



8.4. Kevätkansall iset, Rasti-Lukko
6.5. Karhurastit 201 8, aamusprintti ja i ltapäiväsprintti , Rastikarhut
1 9.5. Särkänniemi-suunnistus, Koovee
22.5. Am-kilpailut, keskimatka, Vallan Suunta
3.6. Am-kilpai lut, pyöräsuunnistus, Nakkilan Wisa ja Suosmeren

Salpa
6.6. Am-kilpai lut, partio, Kankaanpään Suunnistajat
1 4.6. Forssa Games, Lounais-Hämeen Rasti
1 6.6. Jukolan viesti , Hol lolan Urheil i jat ja Lahden Suunnistajat
21 .6. Kukkosuunnistus, Laiti lan Jyske
27.6. Decens-i ltapika, Suunta-Sepot
30.6. KesälaI tumen rastit, Punkalaitumen Kunto
1 5.–20.7. Fin5-suunnistusviikko, Lapuan Virkiä ja Rasti-Jussit
28.7. Rasti jahti , Rasti 88
28.7. Kankaanpää-rastit, Kankaanpään Suunnistajat
11 .8. Am-kilpai lut, pitkämatka, Laiti lan Jyske
8.9. Sieravuori-keskimatka ja Nuorten alueottelu, Eura-Kauttuan

Urheil i jat
30.9. Oravatonni, Mynämäen Suunnistajat
20.1 0. Jämi Suunnistusmaraton, Ikaalisten Nouseva-Voima

KILPAILUKALENTERI 2018

Kansall isi in ja aluemestaruuskilpai luihin pitää ilmoittautua ennakolta. IRMAssa
julkaistavista kilpai lukutsuista löytyvät tarkat i lmoittautumisajat. I lmoittautuminen
tapahtuu Suunnistusliiton tietojärjestelmän IRMAn kautta (https://irma.suun
nistusliitto.fi/).
Vallan Suunta maksaa edelleen jäsentensä osanottomaksut. Uusien kilpaili joi-

den tulee ottaa yhteyttä seuran kilpai luihini lmoittajaan (yhteystiedot al la), jotta voi-
sivat i lmoittautua IRMAssa seuran laskuun. Huom! Kilpailuihin i lmoittautuminen
seuran laskuun edellyttää, että jäsenmaksu on maksettu ja tietty talkoovelvoite
täytetty. Jos et pysty i lmoittautumaan seuran laskuun, tiedustele asiaa seuran kil-
pailuihini lmoittajalta.
Jälki-ilmoittautuminen tapahtuu myös IRMAn kautta. Jälki-i lmoittautumisia on

kuitenkin syytä välttää ja niistä aiheutuneet yl imääräiset kulut peritään kilpai l i jalta
takaisin.

Alla poimintoja lähiseutujen suunnistuskilpailuista. Täydellinen kilpailukalenteri
löytyy Suunnistusliiton internetsivuilta osoitteesta: https://irma.suunnistusl i itto.fi/
Katso myös ValSun sivut: www.vallansuunta.net

Myös kuntosuunnistajan kannattaisi joskus kokeilla miltä tuntuu kilpailla
kansallisessa kilpailussa. Alla olevasta luettelosta varmaan löytyy sopiva kilpailu,
jolla voi aloittaa kilpailijanuransa.



Jos ilmoittautuminen IRMAn kautta ei onnistu, i lmoittautumiset hoitaa:
KAI HAKANEN 02-6741 369 kai50@iki. fi

KILPAILULUPA
Jokaisen suunnistajan, joka aikoo kilpai l la Suomen kansall isessa, kansainväli-
sessä tai SM-kilpai lussa, on suunnistuksen laj isääntöjen mukaan lunastettava
kilpai lulupa eli l isenssi. Lisenssikaavaketta ei enää postiteta suunnistajalle
kotiin, vaan lisenssimaksu suoritetaan Suomisportissa:
https://www.suomisport.fi/
Lisenssikortteja ei enää postiteta. Lisenssitiedot näkyvät muun muassa
Suomisport-mobii l iapl ikaatiossa.

ILMOITTAUTUMINEN IRMASSA

• Avaa IRMAn sivut osoittessa: https://irma.suunnistusliitto.fi/
• Kirjaudu IRMAan oikeasta yläkulmasta. Käyttäjätunnus on lisenssinumerosi,

salasana on henkilötunnuksen loppuosa tai syntymäaika (mikäl i et ole vaihtanut
salasanaasi).

• Selaa kilpai lukalenteria haluamasi ki lpai lun kohdalle ja valitse oikealta 'Il
moittaudu'. Jos 'Ilmoittaudu'-painiketta ei näy, ki lpai luun ei voi i lmoittautua IR-
MAssa.

• Valitse 'Ilmoittaudu'. Val itse sitten 'Ilmoittaudu itse'. Val itse sarja, johon ha-
luat i lmoittautua ja monipäiväisten kilpai lujen kohdalla ki lpai lupäivät. Valitse sitten
'Jatka'. Varmista, että sinul la on rasti kohdassa 'Seura maksaa'. Jos olet uusi ki l-
pasuunnistaja, ota ensin yhteyttä seuran kilpai luihini lmoittajaan, jotta voit i lmoit-
tautua seuran laskuun. Valitse vielä 'Hyväksy ilmoittautumiset'. Ohjelma
varmistaa vielä 'Haluatko siirtää ilmoittautumiset seuralle maksettavaksi? Vastaa
'Kyllä'.

• Varmista jo ennen ilmoittautumistasi, että Emit-numerosi ja muut tietosi ovat
ajan tasalla. Niitä ei voi muuttaa enää ilmoittautumisen yhteydessä.

• Voit peruuttaa ilmoittautumisen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
• IRMAssa voit i lmoittaa kilpai luihin myös muita suunnistaj ia. Kohdassa

'Suunnistuskaverit' voit luoda ryhmän esim. perheenjäsenistä, jol loin yksi henkilö
voi i lmoittaa samalla kertaa muitakin perheenjäseniä.

• Jälki-i lmoittautuminen tapahtuu samalla tavalla kuin varsinainen ilmoittautu-
minenkin. Jälki-i lmoittautumiset maksavat enemmän ja niistä aiheutuneet yl imää-
räiset kulut peritään takaisin.

Jukolan ja Venlojen viesti
Haluatko juosta Jukolan viestissä? I lmoita halukkuutesi Kai Hakaselle
toukokuun alkuun mennessä!



SUUNNISTUSSANASTOA OSA 3

Suunnistuksessa on käytössä monenlaista erikoissanastoa. Tässä joitain
paljon käytettyjä sanoja selityksineen. (Jatkoa edell. tiedotteesta)

Pienipiirteinen: Maasto, joka sisältää paljon eri laisia yksityiskohtia ja tarkkaa
suunnistusta.

Pihtileimaus: Perinteinen leimausjärjestelmä. Kilpai lukortti in painetaan rasti l la
olevi l la pihdeil lä leima merkiksi oikealla rasti l la käynnistä.

Piikkari: Suunnistuskenkä, jonka pohjassa on piikit. Kiel letty monissa kilpai luissa.
Pullautuskartta: Jarkko Ryypön kehittämällä Karttapul lauttimelle tehty

suunnistuskartta. Karttapul lautin käyttää hyväkseen Maanmittauslaitoksen avointa
laserkeilausaineistoa ja tuottaa aineistosta pullautuskartan.

Pummi: Virhe.
R1/R2: Osassa SM-kilpai luista (pitkä matka, keskimatka, viesti) on käytössä jako

ryhmä 1 (R1 ) ja ryhmä 2 (R2) el i ki lpai lut järjestetään kahtena eri l l isenä
tapahtumana. Ryhmä 1 :ssä kilpai levat ns. pääsarjat el i H/D21 sekä nuorten 1 4–20-
vuotiaiden sarjat. Ryhmä 2:ssa kilpai levat veteraani-ikäiset SM-suunnistajat.

Rastimäärite: Tarkentaa kartan antamaa kuvaa rastipisteestä. Rastimäärite
sisältää rastin numerotunnuksen sekä kuvall isen ja/tai sanall isen selityksen
rasti l ipun sijainnista, esimerkiksi kumpareen pohjoisjuuri.

Rastinotto: Rastin lähestyminen ja rasti l le saapuminen varmojen kiintopisteiden
kautta.

Rastipiste: Ympäröivästä maastosta selvästi erottuva ja karttaan piirretty kohde,
joka merkitään rasti l ipul la. Kartassa rastipiste merkitään ympyräl lä.

Rastiralli: Kilpailujen yhteydessä järjestettävä lapsil le suunnattu ei-ki lpai lul l inen
suunnistustapahtuma. Rastiral l i in voi i lmoittautua paikan päällä, ja si ihen voi
osal l istua parin tai saattajan kanssa. Aika otetaan, jos osall istuja ni in haluaa.
Rastiral l i voi sisältää tehtäväradan (6–8-vuotiai l le) sekä isommil le lapsil le
tarkoitetun rastireitin tai lyhyen suunnistusradan.

Rastiviikot: 3–5 kilpai lun ja kisapäivän muodostama tapahtuma. Fin5-
suunnistusviikko ja Kainuun Rastivi ikko ovat kaksi Suomen suurinta
suunnistusviikkoa.

Rastiväli: Kahden rastin väl i .
Reitinvalinta: Kilpail i jan tekemä suunnitelma, miten edetä yksittäinen rastiväl i .

Reitinval intaan vaikuttavia asioita ovat oman fysiikan sekä suunnistustaitojen l isäksi
myös maaston muodot, kulkukelpoisuus, kulku-urat ja muut kohteet.

Reittihärveli: Internetissä oleva palvelu, jossa oleviin karttoihin suunnistajat voivat
pi irtää omat reitinval intansa. (Jatkuu seur. tiedotteessa.)



MUUTOKSIA KARTTOIHIN

Suunnistuskarttojen kuvausohjeet ovat muuttuneet ja muutos astuu voimaan heti
vuoden 201 8 alusta. Mistään dramaattisesta muutoksesta ei ole kyse, mutta
suunnistaj ien on syytä olla selvi l lä uusista kuvausohjeista. Kilpasuunnistajat ovat
varmaan jo tutustuneetkin uusiin ohjeisi in, mutta myös kuntosuunnistaj ien ol isi hyvä
tietää mikä kartoissa muuttuu. Alla on muutamia esimerkkejä muutoksista.
Täydell isi in kuvausohjeisi in voi tutustua Suunnistusl i iton sivui l la osoitteessa:
www.suunnistusliitto.fi/kartta/suunnistuskartta/isom2017kuvausohje/
Uudet kartat tunnistaa parhaiten siitä, että maanvil jelyskäytössä olevat pellot

(pistepellot) merkitään kiel letyn alueen merkil lä el i violeti l la vinoruudukolla. Jos
kiel letyn alueen merkkiä ei ole, peltoa pitkin on sall ittua kulkea. Huomaa kuitenkin,
että tämä koskee vain uusia karttoja; vanhoil la kartoi l la pistepellot ovat edelleen
kiel lettyä aluetta.
Täysin uusia karttamerkkejäkin on muutama. Muurahaispesän merkki on ruskea

kolmio, kaivo on sininen neliö ja avoimil le alueil le tulee mahdoll iseksi vihreä
pistetäyttö kuvaamaan alueella hajanaisesti olevia puita tai pensaita. Monia muitakin
muutoksia on ja niihin kannattaa tutustua siis Suunnistusl i iton sivui l la.

Lähde: Suunnistaja



TARKKUUSSUUNNISTUS
Tarkkuussuunnistus on laj i , jossa kaikki, katsomatta ikää, sukupuolta tai l i ikunta-

kykyä, voivat harrastaa ja kilpai l la samassa sarjassa. Tämä on mahdoll ista, si l lä
tarkkuussuunnistuksessa (eng. Trail Orienteering, TrailO) ei mitata fyysistä suoritus-
ta, vaan laj i perustuu päättelytehtäviin. Normaaliki lpai lun (PreO) rata muodostuu
tehtävistä, joissa ratkaistaan, mikä 2-5 rasti l ipusta vastaa karttaan merkittyä ja mää-
rittei l lä tarkennettua rastia. El i ittitasol la ki lpai ltaessa voidaan käyttää myös ns. nol la-
rastia, jol loin yksikään tarjotuista rasti l ipuista ei ole oikeassa paikassa.
Tarkkuussuunnistuksen tehtäväpisteet el i rastit si joitetaan hyväpohjaisten kulku-

urien (polkujen, teiden jne.) varrel le, joten myös li ikuntarajoitteiset voivat tasapuoli-
sesti osal l istua. Rataa ei merkitä maastoon eli jokaisen on osattava suunnistaa seu-
raavalle rasti l le kulku-uria pitkin. Kulku-uran varrelta löytyvät jokaisel le rasti l le ns.
katselutolpat, joiden kohdalta kilpai l i ja nimeää rasti l iput kirjaintunnuksin A-E vasem-
malta oikealle lukien. Jokaisel la rasti l la ki lpai l i ja leimaa vastauksensa siihen kilpai lu-
kortin ruutuun, jota vastaava lippu on hänen arvionsa mukaan oikea. Mikäl i
kyseessä on ns. nol larasti el i mikään rasti l ipuista ei ole oikea, leimataan vastaus
ruutuun Z.
Kilpai l i jan tehtävänä on ratkaista annettu tehtävä saamansa informaation perus-

teel la. Hän voi päätel lä ratkaisunsa havainnoimalla ja vertaamalla karttaa ja maas-
toa, rastinmääritteitä sekä käyttämällä kompassia. Kilpai l i ja saa li ikkua vapaasti
sel laisissa paikoissa, johon pyörätuol i l la pääsee eli käytännössä polui l la ja tei l lä.
Normaaliki lpai lun radan pituus on noin 1 -3 kilometriä, ja ki lpai l i joi l le on määrätty

maksimiaika, jonka aikana rata tulee kiertää. Tämä aika on usein 1 -3 tuntia. Nor-
maalien tehtävärastien l isäksi radalla voi ol la aikarasteja. Aikarasti l la ki lpai l i jal la on
30 sek aikaa per tehtävä. Hän saa käteensä valmiiksi suunnastetun karttapalan se-
kä määritteen.
Kilpai lussa jokaisesta oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen paitsi ei aikaras-

teista. Tuloksissa tehtävien pisteet lasketaan yhteen. Tasati lanteessa sijoitukset rat-
kaisee aikarastien tehtäviin käytetty yhteisaika. Virheestä aikarasti l la saa 60
lisäsekuntia.
Tarkkuussuunnistuksen toinen kilpai lumuotona sisältää ainoastaan aikarastityyp-

pisiä tehtäviä. Tällaista kilpai lumuotoa kutsutaan tempoksi (TempO).
Tarkkuussuunnistuksessa kilpai l laan MM-tasolla normaaliki lpai lussa kahdessa

sarjassa: avoin sarja ja paralympiasarja, johon osall istuvien pitää osoittaa kelpoi-
suutensa lääkärintodistuksella. Tarkkuussuunnistus onkin saanut alkunsa vammais-
suunnistuksena Ruotsissa 1 970-luvun alussa. Tempossa kilpai l laan yhdessä
sarjassa. Suomeen laj i tul i 1 990-luvun puoliväl issä. Täällä kuitenkin kaikki osal l istu-
vat samaan sarjaan. Tarkkuussuunnistuksen ensimmäiset MM-kisat käyti in syys-
kuussa 2004 Ruotsissa suunnistuksen MM-kisojen yhteydessä.
Laji soveltuukin yhtä lai l la erityisryhmil le kuin normaalista suunnistuksesta kiin-

nostuneil le. Tarkkuussuunnistus on myös oiva harjoitusmuoto esimerkiksi kartanlu-
kua vasta harjoittelevi l le lapsil le.
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• Oravapolkukoulu ala-asteikäisi l le Pirkkalan koulun ympäristössä 9.4. alkaen
maanantaisin klo 1 7.30-1 9.00. Vastaava ohjaaja Outi Pri ia.
• Nuorten valmennusryhmä pidempään harrastaneil le, ki lpai levi l le tai ylä-

asteikäisi l le aloittavi l le suunnistaj i l le vaihtelevina päivinä. Ryhmän koordinaattori
Maija Hall .
• Harjaval lan alueella olevi l la Jokilaakson kuntorastei l la yhteinen

kokoontuminen ja alkujumppa (lauantai-aamupäivisin).
• Osall istutaan akti ivisesti Satakunnan Oravacup-sarjaan (kaksi kertaa/kk

touko-, kesä-, elo- ja syyskuussa).
• Osall istutaan porukalla valtakunnall isel le Leimaus -leiri l le 4.-7.6. Kisakall iossa

Lohjal la.
• Jukola-valvojaiset Hall-Niemisel lä 1 6.-1 7.6.

Lisäksi osal l istutaan yhdessä seuran talkoisi in ja pidetään kesällä päiväretki tai
-leiri . Ajankohtaista infoa facebookin ryhmässä ”Suuntajunnut”. Tykkääthän myös
Vallan Suunnan fb-sivuista. Lisätietoja ja i lmoittautumiset: Maija Hall ,
maija.hal l@gmail .com, 0400-767675.

Tervetuloa upean harrastuksen pariin uudet ja vanhat harrastajat!

NUORISOTOIMINTA






