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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, tiedotusvastaava
Maija Hall , 0400-767675, maija.hal l@gmail .com
Rahastonhoitaja, tiedotusvastaava (internetsivut)
Kai Hakanen, 02-6741 369, kai50@iki. fi
Sihteeri, kartoitusvastaava, kilpailuvastaava
Pertti Järvistö, 044-9821 41 9, pertti . jarvisto@dnainternet.net
Varapuheenjohtaja
Outi Peltonen, 0400-01 461 6, outi .pltnn@gmail .com
Nuorisovastaava
Outi Pri ia, 044-2050083, outi .pri ia@gmail .com
Kuntosuunnistusvastaava
Joonas Pohjala, 044-5346972, joonas.pohjala@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
"Maija Hall haluaa löytää piilevät pihkaniskat" otsikoi Sydän-Satakunta räväkästi
torstaina 1 4. maaliskuuta. Kiitokset lehtimiehelle hienoista kuvista ja hieman haas-
tatteluti lannetta värikkäämmästä kielenkäytöstä - artikkel i sai varmasti huomiota
osakseen. Yhtä kaikki otsikon sanoissa pii lee totuus. Tahtoisin löytää Harjavallasta
suunnistuksen pari in uusia ja uusvanhoja harrastaj ia. Jo hyvän vastaanoton saa-
neen nuortentoiminnan lisäksi on tarkoitus polkaista käynti in aikuisten suunnistus-
koulu/harrastustoiminta ja mm. yritys- ja yhdistysyhteistyön kautta löytää
kuntorastei l le l isää kävijöitä. Sinäkin voit ol la mukana tässä työssä: Mil lon olet vi i-
meksi kutsunut ystävän, naapurin tai lähisukulaisen mukaan kuntorastei l le?

Kuntorastiyhteistyö naapuriseurojen kanssa jatkuu tänäkin vuonna ja rastit ovat
pääosin lauantaisin, mutta kalenteri in on sisäl lytetty myös kaksi torstaita. Otan mie-
lel läni vastaan palautetta niin kuntorasteihin kuin seuran muuhunkin toimintaan li it-
tyen. Mottoni puheenjohtajana on, että "seura on olemassa jäsenistöään varten".
Jäsenistön tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden tulee siis määrittää Vallan Suun-
nan toimintaa enemmän kuin alueell isten suunnistusintressien tms. tekijöiden.

Jos et vielä ole löytänyt omaa paikkaasi seuran vapaaehtoistoiminnassa niin otapa
asia puheeksi minun tai muiden hall itusten jäsenten kanssa. Tänä vuonna tarvit-
semme tekijöitä Satakunnan AOK ja AOV-kisoihin 8. kesäkuuta. Sekä nuorten että
aikuisten harrastustoimintaan mahtuu mukaan. Kuntorastei l le kaivataan avustaj ia
i lmoittautumiseen/tulospalveluun, ja ensi vuoden kuntorastien ratamestariksi voi
i lmoittautua jo hyvissä ajoin. Osaavampi harrastaja löytää l isää sopivia haasteita
esim. kartoitustehtävissä. Sopivia tehtäviä löytyy varmuudella ni in suunnistusummi-
kol le kuin -virtuoosil lekin.

Olemme ti laamassa seuramall iston kanssa yhteensopivia teknisiä t-paitoja. T-paita
on musta-keltainen ja si ihen tulee uusien sponsoriyhteistyökumppaniemme logoja.
Paidan hinta on 21 €/kpl. Kannattaa ti lata saman tien useampi. Mutta toimithan no-
peasti - ti laus pitää saada eteenpäin jo pian tämän tiedotteen julkaisun jälkeen, jotta
ehdimme saada paidat ennen kesäkuun alun kisoja.

Älä ole tänä kesänä vallan suunnaton vaan suunnista kuntorastei l le! Kuntorastika-
lenterin löydät kädessäsi olevasta seuratiedotteesta.

Maija Hall

P.S. Jos käytät Facebookia, käythän tykkäämässä Vallan Suunnan sivusta. Peukut-
tamalla ja kommentoimalla päivityksiä annat seural le näkyvyyttä somessa ilmaisek-
si.



Pv Pvm Paikka ja opastus (huom!) Seura Ratamestari

la 20.4. Tervasmäen laavu, mt 1 2885 Nakkila
Selkätien risteys NaWi Sami Keskimäki

la 27.4. Järi län hiihtomaja, mt 21 94 Kokemäki KoKV Kari Myllymäki
la 4.5. Sortti , kt 43 Harjavalta (Eurantie 432) ValSu ValSun nuoret
la 11 .5. Viikkala (Mäkirinta),

mt 2440 Nakkila–Harjavalta NaWi Jussi Kivioja
la 1 8.5. Pitkäjärvi, mt 21 40 Kokemäki KoKV Reijo Valin
la 25.5. Matinharju, mt 1 2791 Harjavalta

(Voitoistentie 1 30) ValSu Matti Coll in
la 1 .6. Selkäkangas, mt 2440 Nakkila–Ulvi la NaWi Juha Helava
la 8.6. Santamaa, vt 2 Kokemäki KoKV Arto Pynnö
to 1 3.6. Pirkkalan koulu, mt 2440 Harjavalta

(Pohjoisrannantie 627) ValSu Reijo Saine
la 22.6. Tervasmäki (Kulmala-Tuote),

Vt 2 Nakkila NaWi Ismo Jokinen
la 29.6. Ravirata, mt 21 40 Kokemäki KoKV Ari Uoti la
la 6.7. Koirakorventie, mt 2440 Harjavalta

(Pohjoisrannantie 81 5) ValSu Pertti Järvistö
la 1 3.7. Viikkala (Vääräahde),

mt 2440 Nakkila–Harjavalta NaWi Seppo Keskimäki
la 20.7. Järi län varikko, mt 21 94 Kokemäki KoKV Matti Teittinen
la 27.7. Sortti , kt 43 Harjavalta (Eurantie 259) ValSu Kari Rinta-Suksi
la 3.8. Anola (Uusikuja),

mt 2440 Nakkila–Ulvi la NaWi Ismo Jokinen
to 8.8. Raasankall iot, mt 2460 Harjavalta

(Kettulantie 74) ValSu Kai Hakanen
la 1 7.8. Riste, Jokkisrata, mt 1 2804 Kokemäki KoKV Esko Jääskeläinen
la 24.8. Selkäkangas, mt 2440 Nakkila–Ulvi la NaWi Sami Keskimäki
la 31 .8. Riste, mt 1 2804 Kokemäki KoKV Jouni Virtanen
la 7.9. Huovintie, mt 1 2791 Harjavalta

(Voitoistentie 1 22) ValSu Matti Coll in
la 1 4.9. Pimeäkorpi, vt 2 Nakkila NaWi Erkki Rauäng
la 21 .9. Pitkäjärvi, mt 21 40 Kokemäki KoKV Lasse Inkinen
la 28.9. Hosiossaari, kt 43 Harjavalta

(Hosiossaarentie 1 ) ValSu Jukka Hil janen
la 5.1 0. Eräpirtti , Papintie 271 Nakkila NaWi Seppo Keskimäki
la 1 2.1 0. Järi län laavu, mt 21 94 Kokemäki KoKV Turtot
la 1 9.1 0. Hiittenharjun kisakeskus,

vt 2 Harjavalta (Valtaväylä 389) ValSu Pertti Järvistö

KUNTORASTIT 2019
Vallan Suunnan kuntorastit järjestetään Jokilaakson kuntorastien yhteydes-
sä lauantaisin ja torstaisin.
Osall istumismaksu 6 €. Lapset ja nuoret (al le 21 v.) i lmaiseksi.
Sarjal iput 5 kpl 25 €. Maksuvälineiksi käyvät myös Smartum-l i ikuntasetel it ja
Tyky-kuntosetel it. ValSu ei peri maksua jäseniltään omissa tapahtumissaan.
LÄHTÖAIKA ON LAUANTAISIN KLO 1 0–11 .30 JA TORSTAISIN KLO
1 7–1 8.30.
Tarkennetut tiedot ja muutokset paikal l islehdessä sekä ValSun nettisivui l la:
www.vallansuunta.net



RANKI 2018 VALSULAISET RANKILISTALLA

Suunnistus 2018
Sarja-Nimi-Sija-Pisteet
H65-Kai Hakanen-243-27,60
H65-Pertti Järvistö-304-22,06
H80-Matti Coll in-32-24,08
H1 2-Aaro Mettänen--20,75
H1 2-Konsta Pajunen--1 7,1 6
H1 2-Erik Soe--6,91
D1 4-Kerttu Henttonen--23,62
D1 4-Wilma Hall--1 5,53
D1 2-Ninni Hall--1 2,31

Hiihtosuunnistus 2018
Sarja-Nimi-Sija-Pisteet
Ei merkintöjä

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.



1 3.4. Karhurastit, Rastikarhut
20.4. FinnSpring, Paimion Rasti
1 1 .5. Rasti jahti , Rasti 88
1 8.5. Särkänniemi-suunnistus, Koovee
21 .5. Aluemestaruuskilpai lut, Rastikarhut, keskimatka
30.5. Helasuunnistus, Ikaalisten Nouseva-Voima
8.6. AOK, AOV ja Seuracup, Vallan Suunta
9.6. XXI I Junnukisat, Rasti-Nokia
1 5.–1 6.6. Venlojen ja Jukolan viesti , Kangasala SK, viesti
20.6. Kukkosuunnistus, Laiti lan Jyske
26.6. Decens iltapika, Suunta-Sepot, keskimatka
30.6. Kesälaitumen Rastit, Punkalaitumen Kunto
1 0.8. Aluemestaruuskilpai lut, Kankaanpään Suunnistajat ja Siikaisten

Sisu, pitkä matka
11 .8. Aluemestaruuskilpai lut, Kankaanpään Suunnistajat ja Siikaisten

Sisu, viesti
6.1 0. Oravatonni, Mynämäen Suunnistajat -52
27.1 0. Jämi suunnistusmaraton, Ikaalisten Nouseva-Voima, erikoispitkä

KILPAILUKALENTERI 2019

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. Lisenssi lunastetaan Suomisportissa:
https://www.suomisport.fi/
Suomisporti in pitää ensin rekisteröityä. Katso ohjeet Suunnistusl i iton sivui lta
kohdasta 'Lisenssi'.

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 4

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

RR: Rastireitti . Al le 1 0-vuotiaiden kilpai lumuoto ja Rastiral l in yksi ratavaih-
toehdoista. Rastireitissä maastoon on merkitty yhteinen viitoitusnauha tai
kreipeil lä merkitty vi itoitus, jonka varrel la rastit ovat.
Putkiosuus: Putkiosuuksista puhutaan erityisesti viestissä. Putkiosuudella
käytössä ei ole hajontarasteja, joten kaikki ki lpai l i jat kiertävät saman radan.
Samaistusvirhe: Suunnistaja hahmottaa karttaa ja maaston kohdetta, mutta
kyseessä onkin vastaava kohde jossain muualla maastossa.
Siimari: Rasti- ja tukireitei l lä käytettyä yhtenäistä viitoitusnauhaa voidaan
kutsua myös siimariksi.
SportIdent: Toinen vall itseva elektroninen leimausjärjestelmä. Yleisesti käy-
tössä mm. Keski-Euroopassa.
Suppa: Syvennys luonnonmaastossa, luonnon kuoppa, jonka jokainen reu-
na on nousevaa rinnettä.
Suunnistustekniikka: Suomessa suunnistustekniikka ymmärretään osaksi
suunnistustaitoa yhdessä suunnistusajattelun ja suorituksen hall innan
kanssa. Tällöin suunnistustekniikal la kuvataan kartanlukutaitoa ja kompas-
sin käyttöä, yksilöl l istä suunnistustyyl iä, tapaa suunnistaa. Kansainvälisesti
termiä käytetään enemmän kuvaamaan myös ajatusprosessia.
TR: Yksi al le 1 2-vuotiaiden kilpai lumuodoista. Tukireiti l lä maastoon on mer-
kitty rastit ja yhtenäinen viitoitus. Rastit on sijoitettu hieman sivuun viitoituk-
selta ja ne kierretään numerojärjestyksessä.
Varvaus: Kun kilpai l i jat ohjataan juoksemaan kilpai lukeskuksen läpi i lman
yleisörastia tai kartanvaihtoa, puhutaan varvauksesta.
Yhteislähtö: Yhteislähtökilpai lussa kaikki ki lpai l i jat lähtevät samaan aikaan.
Yleisörasti: Useimmiten kilpai lukeskukseen, sen lähistöl le tai näköyhteyteen
sijoitettu rasti , jolta yleisö voi seurata kilpai lun etenemistä. Sprintissä kaikki
rastit ovat yleisörasteja, si l lä ki lpai luja voi seurata vapaasti maastosta.



KAKSI HYVÄÄ OHJELMAA: OOMAPPER JA PURPLE PEN

Oomapper
Purple Pen

Nämä molemmat ohjelmat ovat i lmaisia ja toimivat Windows-käyttöjärjestel-
mässä. Oomapperista on lisäksi macOS, Linux ja Android -versiot.

Open Orienteering Mapper on kartanteko-ohjelma ja se tarjoaa ilmaisen
vaihtoehdon kaupall isel le (ja kal l i i l le) OCADil le. Se sisältää uusimmat
ISOM201 7-karttasymbolit. Se pystyy avaamaan ja tal lentamaan eri laisia
OCAD-tiedostoja. Sil lä voi avata monenlaisia rasterikuvia (bmp, jpg, tif, png,
gif), GPS-tiedostoja ja vektoritiedostoja (dxf, osm, shp). Karttojen tulostus
onnistuu myös pdf- tai rasterimuodossa. Ohjelma on käännetty myös suo-
meksi. Oomapperin piirtämisominaisuuksia pidetään jopa parempina kuin
vastaavassa kaupall isessa tuotteessa. Puutteena voidaan pitää sitä, että
GPS-tuki on saatavil la vain Android-versiossa.
https://www.openorienteering.org/apps/mapper/

Purple Pen on suunnistuksen radanteko-ohjelma. Sil lä on helppo suunnitel la
suunnistusratoja ja ni iden rastinmääritteitä. Ohjelmaan voi avata ocd, omap,
pdf tai rasterikarttoja (jpg, png, tiff, bmp). Käyttöl i ittymä on suunniteltu yksin-
kertaiseksi. Rata ja rastinmääritteet näkyvät samanaikaisesti eikä mitään
'Esikatselu'-ti laa tarvita. Ohjelma tukee viimeisimpiä IOF:n rastinmäärite-
standardeja ja myös ratojen tal lennus IOF XML -muodossa onistuu. Purple
Penissä on monia hienoja ominaisuuksia, jotka esim. OCAD9-radanteko-
ohjelmasta puuttuvat. Ohjelma on suomennettu (ohjeet vain englanniksi).
http://purplepen.golde.org/



JOKAMIEHEN OIKEUS

Perinteiset jokamiehenoikeudet ja laajat metsä- ja vesistöalueet antavat
suomalaisi l le erinomaiset mahdoll isuudet l i ikkua ja virkistäytyä luonnossa.

Suunnistajaa koskee jokamiehenoikeuksiin sisältyvä vastuu luonnosta ja muiden
luonnon käyttäj ien tarpeiden huomioimisesta. Yksittäinen suunnistaja saa li ikkua
luonnossa jokamiehenoikeudella, kunhan hän ei aiheuta vahinkoa tai haittaa
luonnolle maanomistajan omaisuudelle tai muil le luonnossa li ikkuj i l le. Kilpai lujen
ja kuntorastien järjestämiseen li ittyvistä yksityiskohdista ja luvista sovitaan
maanomistajan kanssa tapahtumakohtaisesti .

Jokamiehenoikeus on lähinnä Pohjoismaissa toimiva ainutlaatuinen järjestelmä,
joka takaa kansalaisel le oikeuden käyttää luontoa tietyin edellytyksin ri ippumatta
si itä kuka on alueen omistaja tai halti ja. Jokamiehenoikeuksiin l i i ttyy vapauden
lisäksi myös vastuuta ja velvoitteita. Oikeutta ei voi käyttää niin, että toiminta
aiheuttaa haittaa tai vahinkoa luonnolle tai maanomistajal le.

Jokamiehenoikeuksiin sisältyy vastuu elävästä luonnosta ja muiden luonnon
käyttäj ien tarpeiden huomioimisesta. Suunnistuksen laj isääntöjen 3.32 kohta
määrittelee suunnistajan vastuun yksisel itteisesti : ”Mahdoll isesta ympäristöön
kohdistuvasta vahingonteosta tekijä on vastuussa”.

Muista nämä!
Osall istuessasi kuntosuunnistustapahtumaan, tutustu huolel la ohjeisi in.
Valitse rata ennen kaikkea taitosi mukaan.
Pyydä empimättä opastusta ja ohjeita.
Etene varoen li ikenneväyli l lä.
Auta maastossa loukkaantunutta tai opasta eksynyttä.
Vältä ehdottomasti l i ikkumista kiel letyi l lä alueil la (pihamaat, pel lot yms).
I lmoittaudu maalipaikal la vaikka et kiertäisikään koko rataa.
Muista, että osall istut tapahtumaan omalla vastuul lasi.
Aisti ja havainnoi luonnon tarjoamia elämyksiä, nauti luonnosta!
Huomaa, että olet vastuussa ympäristöstä – jokamiehenoikeus merkitsee myös
velvol l isuuksia.



Vallan Suunnan nuorisotoiminta 201 9

Vuonna 201 9 Vallan Suunta järjestää oravapolkukoulun al le 1 2-vuotiai l le lapsil le.
Oravapolkukoulu alkaa huhtikuussa ja päättyy lokakuussa. Harjoitukset pidetään
kerran viikossa. Kesätauon aikana järjestetään vuorokauden mittainen kesäleiri
Harjaval lan kaupungin leirikeskuksessa Koivurannassa. Tämän lisäksi
osal l istutaan akti ivisesti Satakunnan Oravacup-ki lpai luihin.
Oravapolkutoiminnasta vastaa Outi Pri ia ja apuohjaajina toimivat Kerttu
Henttonen ja Wilma Hall .

Oravapolkukoulu, kevät 201 9

Harjoitus järjestetään seuraavan aikataulun mukaisesti klo 1 8.00–1 9.00

1 .4.201 9 Huom! klo 1 7.30–1 9.00 -Pirkkalan koulu (I lmoittautuminen ja aloitus)
8.4.201 9 - Pirkkalan koulu
1 5.4.201 9 - Pirkkalan koulu
22.4.201 9 - Pirkkalan koulu
29.4. 201 9 - Pirkkalan koulu
6.5. 201 9 - Tanssihal l i vt 2
1 3.5. 201 9 - Tanssihal l i vt 2
20.5.201 9 - Satal inna
27.5.201 9- Satal inna
3.6.201 9 - I lmoitetaan myöhemmin

Kesätauko (Oravapolkukoulu jatkuu syksyllä)

1 .–2.8.201 9 Koko perheen kesäleiri Koivurannassa, Kokemäellä.
Lisätietoja leiristä myöhemmin keväällä.

NUORISOTOIMINTA



Tämän vuoden seuravaate on monikäyttöinen tekninen t-paita.

T-paita on samaa tuttua Trimtex-laatua kuin viime vuosina tilatut

suunnistuspaidat ja verkkapuvut.

Paitaan tulee kuvasta poiketen myös yhteistyökumppaniemme

logoja.

Paidan hinta on 21 €/kpl - näitä kannattaa tilata kerralla

useampia!

Kokoja löytyy lasten 1 30–1 60 cm, naisten XS–XXL ja unisex

S–XXXL, sovitusmahdollisuus. Jos tahdot sovittaa ja/tai tilata,

otathan pikimmiten yhteyttä: Maija Hall (maija.hall@gmail.com,

0400-767675).

T-paidan lisäksi keräämme yhteistilausta pitkähihaisista

suunnistuspaidoista, sitäkin voit kysellä samasta osoitteesta.

SEURAASUTILAUS




