
Suunnistus on VAUHDIKAS LAJI, joka kehittää sekä fyysistä kuntoa että keskittymiskykyä ja 
päättelytaitoa. Maastossa liikkuminen kehittää myös sekä koordinaatiota että tasapainoa. 
Rastin löytäminen antaa joka kerta palkitsevan tunteen onnistumisesta! Suunnistus on suosittu 
harrastus lasten ja nuorten parissa. Suomessa on noin 15 000 suunnistavaa lasta ja nuorta, 
joista valtaosa harrastaa lajia urheiluseurassa. Suunnistus on lajina tasa-arvoinen: tyttöjen ja 
poikien osuus harrastajista on lähes yhtä suuri. Suunnistus sopii koko perheelle ja lajia voi 
harrastaa aktiivisesti sekä huippu- että kuntotasolla. 

 
Suunnistusseura OK 77 järjestää: 

SunJuttu-suunnistuskurssi 20.8.–24.9.2015 
KENELLE 

SunJuttu-suunnistuskurssi on ensisijaisesti suunnattu 
10-14-vuotiaille. Myös perheet, joilla on muun ikäisiä 
lapsia, ovat tervetulleita, mutta jos alle 10 vuotiaat 
lapset osallistuvat, edellytämme, että he ovat paikalla 
aikuisen, esim. äidin ja/tai isän kanssa. 

TAVOITTEET 

Oppia suunnistuksen alkeet niin, että pystyy liikkumaan 
kartan ja kompassin avulla yksin maastossa ja 
metsässä. 

OHJELMA 

SunJuttu-suunnistuskurssi sisältää kuusi ohjattua 
suunnistusharjoitusta seuran kuntosuunnistus-
tapahtuman Länsirastit yhteydessä (poikkeuksena 27.8, 
jolloin kokoonnumme ”Mäntymäen koululla”). 
Kokoonnumme joka kerta SunJuttu-kyltin luona. 

Torstai 20.8. Puolarmaari, Espoo 
 opastus Puolarintieltä (Puolarmaari 12) 
 kokoontuminen klo 18.00 
 harjoituksen teema: Kartta ja karttamerkit 
 
Torstai 27.8. Mäntymäen koulu, Kauniainen 
 osoite Mäntymäentie 2  
 kokoontuminen klo 18.00 
 harjoituksen teema: Kartan suuntaus ja 

sprinttisuunnistus 
 
Torstai 3.9. Hanikka, Espoo 
 opastus Soukanväylältä / Kaitaantieltä 

(Suvisaarentie 7) 
 kokoontuminen klo 18.00 
 harjoituksen teema: Kartanluku ja metsäsuunnistus 
 
Torstai 10.9. Leppävaaran urheilupuisto, Espoo 
 opastus Turuntieltä (mt 110) / Vanha maantieltä 
 kokoontuminen klo 18.00 
 harjoituksen teema: Juontosuunnistus (ohjaavien 

kohteiden avulla) 
 
Torstai 17.9. Olarin koulu ja lukio, Espoo 
 opastus teiden Ylisentie/ Olarinniityntie risteyksestä 
 kokoontuminen klo 18.00 
 harjoituksen teema: Kompassi apuvälineenä 
 
Torstai 24.9. Haukkalampi, Espoo 
 opastus Nupurintien/ Brobackantien risteyksestä 
 kokoontuminen klo 18.00 
 harjoituksen teema: Erämaasuunnistus 
 
 

KURSSIN KIELI 

Kurssi on kaksikielinen, opetuskielet ovat suomi ja 
ruotsi erillisissä ryhmissä. 

HINTA 

Kurssin hinta on 40 euroa/osallistuja. Siskokset saavat 
10 euron alennuksen. Perhemaksu enimmillään 100 
euroa. Kurssimaksu laskutetaan toisen kurssikerran 
jälkeen. Kurssimaksuun sisältyvät opetus, kartat ja 
karttamuovi. Huomioikaa että erillinen 
suunnistusvakuutus ei sisälly hintaan. 

PUKEUTUMINEN 

Maastoon lähdetään sään mukaisessa ulkoliikuntaan 
sopivassa asussa, joka on helppo puhdistaa. 
Kesälläkään metsään ei mennä shortseissa, vaan 
pitkälahkeisissa suunnistus-, tuulipuku- tai 
verryttelyhousuissa. Paitana käytetään kesälläkin 
yleensä pitkähihaista paitaa, joka suojaa oksien 
aiheuttamalta naarmuuntumiselta. Jalkineiksi sopivat 
suunnistuskengät tai lenkkitossut. 

LISÄTIETOJA SUNJUTTU-SUUNNISTUSKURSSISTA 

 Pääkouluttaja Annika Westberg-Arrakoski,        
puh. 040 5257232, sähköposti: annikawa@ok77.fi  

 Apukouluttaja: Karin Mårtenson,                   
puh. 050 3846646,                               
sähköposti: karin.martenson@saunalahti.fi 

 
ILMOITTAUTUMISET Ilmoittautumiset kurssille 
mieluiten etukäteen sähköpostitse osoitteella 
annikawa@ok77.fi tai puhelimitse puh. 040 5257232. 
Ilmoita kurssilaisen nimi ja ikä sekä holhoojan nimi, s-
postiosoite ja puhelinnumero. Kurssipaikat jaetaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittautuminen 
unohtui, niin sen voi myös tehdä ensimmäisenä kurssi-
iltana paikan päällä 17.30- 18.00. Kurssin voi myös 
aloittaa ensimmäisen tai toisen kerran jälkeen. 

KURSSIN JÄLKEEN 

SunJuttu-kurssin jälkeen suunnistusharrastusta on 
mahdollista jatkaa OK 77:ssä, joka on perinteikäs ja 
menestynyt kaksikielinen suunnistusseura. SunJuttu-
kurssilaiset voivat veloituksetta osallistua seuran 
toimintaan loppuvuoden 2015 ajan (jäsenmaksua ei 
peritä vuodelta 2015). 
 
Käy myös katsomassa seuran kotisivua www.ok77.fi 


