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Rastiseikkailun järjestäjille 

 
 
Suomen Suunnistusliiton Olé kartalla! -koulusuunnistuksen kehittämistyön tavoitteena on kehittää 
koulusuunnistusta mielekkäänä, kuntoa kehittävänä ja monipuolisena koululiikuntalajina.  
 
Olé kartalla! -koulusuunnistukseen kuuluu monia toimintoja, jotka kehittävät koulujen suunnistustunneilla 
annettavaa suunnistusopetusta laadukkaaksi, mielekkääksi ja vaihtelevaksi. Yksi kehitystyön ensimmäisistä 
vaiheista oli luoda koululaisille suunnistustapahtuma, jossa lapset pääsevät kokemaan onnistumisen 
elämyksiä ja opettajat samalla näkemään konkreettisesti, minkälaista on monipuolinen, oikean taitotason 
suunnistusopetus. 
 
Rastiseikkailu syntyi kaksivuotisen suunnitteluprosessin aikana, joka alkoi Olé kartalla! suunnittelutyöryhmän 
arvioinnilla koulusuunnistuksen kehittämistarpeista. Tapahtumamallia testattiin ensi kerran syksyllä 2007 
Paimiossa ja Halikossa. Keväällä 2008 Olé kartalla! projektin pilottiseurat järjestivät viisi Rastiseikkailun 
pilottitapahtumaa Tampereella, Saarijärvellä, Vihannissa, Kajaanissa ja Imatralla. Lämmin kiitos kaikille 
tapahtumamallin testaukseen osallistuneille suuresta työpanoksesta!  
 
Keväällä 2009 ja 2010 seikkailtiin jo 24 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Tapahtumat sujuivat erittäin 
onnistuneesti ja nämä uusimmat järjestelyohjeet on nyt päivitetty näiden viimeisimpien kokemusten pohjalta. 
 
Pilottitapahtumista saatiin positiivista palautetta ja tapahtumamalli uskallettiin pitää pitkälti samantyyppisenä. 
Kaikki kokemukset ja toiveet otettiin mahdollisimman hyvin huomioon ja nyt tapahtumatuote on mahdollista 
ladata olekartalla-sivuilta suoraan käyttöön ja ajankohdankin saa itse valita. Nettipaketista voi valita kaikki 
viisi toimintapistettä, mutta niistä voi toteuttaa vain osankin. Kaikkiin löytyy tästä oppaasta tarkat 
toimintaohjeet. Pilottitapahtumista kerättiin tutkimusaineistoa ja haastateltiin järjestäjiä ja osallistujia. 
Aineiston analysoinnin lopputuloksena syntyi Pro gradu tutkimus ja Rastiseikkailun järjestämisopas.    
 
Rastiseikkailun järjestäjiksi tarvitaan innokkaita opettajia, kouluja ja suunnistusseuroja, jotta suunnistuksen 
ilosanoman levittäminen ympäri Suomen koululaisia olisi mahdollista. Kiitämme teitä hyppäämisestä mukaan 
yhteiseen Rastiseikkailuun ja toivomme sekä Suunnistusliiton että Olé kartalla! koulusuunnistuksen 
kehittämistön puolesta, että tämä järjestämisopas tekee Rastiseikkailusta onnistuneen tapahtuman.  
 
Toivomme antoisaa Rastiseikkailua, onnistumisen elämyksiä ja 
iloista mieltä sekä järjestäjille että osallistujille! 
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Rastiseikkailu koulusuunnistustapahtumamallin lähtökohdat 

 
 
Rastiseikkailun lähtökohtana oli suunnitella laadukas malli koulusuunnistustapahtumasta, joka tarjoaa 
monipuolisia ja riittävän helppoja suunnistustehtäviä. Koulusuunnistuksen ongelmana on ollut pitkään liian 
haastavien maastojen ja huonojen karttojen käyttö. Tästä johtuen useille opettajille koulusuunnistuksen 
toteutus on ollut peikko koululiikuntakalenterissa. Olé kartalla! –kehitystyön tavoitteena on ollut levittää 
tietoisuutta uudenlaisesta koulusuunnistuksesta. Nykyiset kartat mahdollistavat mielekkään, vauhdikkaan ja 
innostavat suunnistamisen koulujenpihoilla, lähimetsissä ja puistoalueilla. Rastiseikkailu on kaikkea tätä 
näkyvässä muodossa.   
 
 
Rastiseikkailu koulusuunnistustapahtuma rakennettiin kiertopisteharjoittelun muotoon, jotta oppilaat 
pääsevät kokemaan erilaisia suunnistusharjoittelun muotoja. Kun tapahtuma rakentuu toimintarastien 
ympärille, voidaan myös kehittää useita taitoja, sekä valita vaihtelevia opetusmenetelmiä ja työtapoja. 
Kiertopisteharjoittelu on yhteistä harjoittelua, joka mahdollistaa kaikkien liikkumisen omien kykyjen ja taitojen 
mukaisesti. Rastiseikkailu on malli soveltavasta liikuntatapahtumassa, jossa kaikille oppilaille tarjotaan 
tasavertaiset mahdollisuudet osallistumiseen. Yksittäiselle oppilaalle tai erityisryhmälle annettava opetus ei 
tapahdu kuitenkaan toisten kustannuksella. Kaikki, myös liikunnallisesti lahjakkaat, saavat liikkua omaan 
tahtiin. 
 
Suunnistusliitto haluaa osaltaan edistää suomalaisen väestön hyvinvointia ja toimintakykyä tarjoamalla 
koululaisille lisää liikuntaa ja tasa-arvoisesti liikuntamahdollisuuksia kaikille lapsille. Opetusministeriö, Nuori 
Suomi sekä lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä julkaisivat 2008 Fyysisen aktiivisuuden suositukset 
7-18 –vuotiaille. Taustalla on huoli lasten ja nuorten heikentyneestä kunnosta ja lihavuuden lisääntymisestä. 
Tieto lasten fyysisen peruskunnon tilasta on käynnistänyt keskustelun miten saada kaikki lapset liikkumaan 
riittävästi. Erityisen huolestuttavaa on suuri passiivisten liikkujien määrä ja kuilu hyvä ja huonokuntoisten 
välillä. Saman luokkatason koululaisilla ei ole enää yhtäläisiä valmiuksia ja motivaatiota liikuntaan, on paljon 
lapsia, joiden motoriset perusliikuntataidot ja kunto ovat todella heikkoja. Koululaisten suurien kuntoerojen 
lisäksi oman haasteensa inkluusiivinen koulu, joka vastaa kaikkien yksilöllisiin tarpeisiin, eikä sulje ketään 
pois yhteisestä toiminnasta. Inkluusion tavoitteena on koululaitosten muuttaminen käytännöiltään ja 
ilmapiiriltään kaikki oppilaat huomioon ottaviksi. Inkluusio tavoitteeseen liittyy laadukkaan lasten liikunnan 
saaminen kaikkien ulottuville. Kaikilla lapsilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet osallistua koululiikuntaan ja 
harrastaa liikuntaa lähiseurassaan, valitsemassaan liikuntamuodossa, omassa ikäluokassaan. Vammaisten 
ja erityistä tukea tarvitsevien lasten liikuntamahdollisuudet koulussa ja harrastamismahdollisuudet seuroissa 
ovat edelleen rajalliset. 
 
Rastiseikkailutapahtuma tuottaa koulualisille lisää liikuntaa koulupäivän aikana sekä pyrkii herättämään 
harrastusinnokkuutta kaikenlaisissa lapsissa. Kohderyhmäksi valittiin alunperin 7 - 10 –vuotiaat, sillä 
tyypillinen harrastuksen aloitusikä on 6 - 8 – vuotta ja yleisimmillään seuratoimintaan osallistuminen on 10–
14 ikävuosien välillä. Rastiseikkailussa monet lapset saavat ensimmäiset kokemukset suunnistuksesta 
laadukkaassa opetuksessa miellyttävin suunnistusharjoittein. Positiiviset ensikokemukset lajista ja 
ensikontakti paikalliseen suunnistusseuraan, ovat hyviä kimmokkeita harrastuksen aloittamiseen. 
Muokkaamalla Rastiseikkailun toimintapisteiden ratoja vaativammiksi ja monimuotoisemmiksi, voi 
tapahtuman toteuttaa myös 10-12 -vuotiaille ja jopa yläkouluikäisille. 
 
Rastiseikkailu tukee myös inklusiivisen koulun toteutumista. Rastiseikkailussa lähtökohtana ovat yksilölliset 
tarpeet, kehitysvaihe ja kiinnostuksen kohteet. Kaikilla on mahdollisuus osallistumiseen ja onnistumiseen, 
sillä Rastiseikkailun tapahtumamalli luo mahdollisuuden harjoitteluun omaan tahtiin, osittaiseen 
osallistumiseen ja oppilaiden eriyttämiseen. Kartanlukua harjoitellaan selkälukuisella 
sprinttisuunnistuskartalla ja tapahtuma-alueena on tasaista maata sisältävä piha- tai puistoalue. Kaikki 
harjoitteet eivät perustu nopeaan liikkeeseen, vaan tärkeässä osassa on myös kartanlukutaidon harjoittelu ja 
kiireetön ilmapiiri. Rastiseikkailussa ei kilpailla muita vastaan, vaan haetaan itselle onnistumisen elämyksiä. 
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Rastiseikkailun opetustavoitteet 

 
Rastiseikkailupaketti sisältää viisi toimintarastia, joissa jokaisella on oma suunnistusharjoitus. 
Oppimistavoitteena on kartanluvun perustaidot tai maastossa liikkumiseen tottuminen. Harjoitukset ovat 
lapsille sopivan tasoisia ja ne kehittävät myös päättely- ja ongelmanratkaisutaitoja, yhteistoiminnallisia 
kykyjä, itsenäisyyttä ja luovuutta. Myös muiden oppiaineiden integroimista suunnistustuntien yhteyteen on 
demonstroitu: pistesuunnistuksessa tarvitaan matematiikkaa ja aarteen etsinnässä luonnontiedettä.  
 
Suunnistus on koululiikunnassa neljänteen luokkaan asti osana luontoliikuntaa ja vasta sen jälkeen sillä on 
lajina oma paikkansa koululiikunnan opetussuunnitelmassa. Opetustavoitteena 1-4 – luokkalaisilla on oppia 
liikkumaan luonnossa opetuskarttaa hyväksi käyttäen. Turvallisuuden tunteen saavuttaminen on 
ensisijaisen tärkeää, sillä monelle lapselle maastossa liikkuminen on vierasta. 
 
Rastiseikkailuun osallistuvilla nuorimmilla oppilailla ei ole aiempia kokemuksia suunnistamisesta tai kartan 
käsittelystä. Monelle karttamerkit ovat vieraita ja harva on kulkenut kartan kanssa yksin. Opetustavoitteet 
keskittyvät siis kartanlukutaidon perusteisiin ja harjoitteet ovat niin helppoja kuin mahdollista. Tapahtumaan 
osallistuvien luokkien opettajille lähetetään tiivis kartanlukutaidon perusteiden opetuspaketti ennen 
tapahtumaa. Näin kaikilla oppilailla on edes pienet perustiedot kartasta ja tärkeimmistä karttamerkeistä.  
 
Rastiseikkailun suunnitelman perustana on tieto tapahtumaan osallistuvan ryhmän lähtötasosta ja 
tapahtuman opetustavoitteista. Kartanluku on suunnistuksen tärkein ja eniten ajatusta vaativa, samalla myös 
haastavin perustaito. Kartanlukutaitoon kuuluu karttakuvan hahmottaminen, karttamerkkien tunteminen, 
kartan suuntaaminen, oman olinpaikan määrittäminen ja kartan käsittely. 
 
 
 Suunnistuksen perustaidot (Suunnistustaito 1995) 
 

1. Kartanluku 

- Karttakuvan hahmottaminen 

- Kartan värit ja karttamerkit 
- Kartan suuntaaminen 
- Oman olinpaikan määrittäminen 
- Kartan käsittely 

2. Kompassin käyttö 

- Kartan suuntaaminen kompassin avulla 

- Suunnan otto 
- Suunnassa kulku 

3. Matkanmittaus 

- Askelparien laskeminen 

- Matkan arviointi 

4. Välinetekniikka 

- Suunnistusvälineiden käsittely 
- Rastityöskentely 
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Rastiseikkailu koulusuunnistustapahtumamalli 

 
Tapahtuman tavoite 
 
 Positiivisen lajikuvan välittäminen 
 Hauskoja, laadukkaita ja monipuolisia suunnistuskokemuksia hyvällä kartalla  
 Liikuntaa kaikille lapsille 
 Koulun suunnistustunneille ideoita   
 Harrastuksen herättäminen 

 
Koulusuunnistustapahtuman keskeisenä tavoitteena on antaa koululaisille positiivinen kuva suunnistuksesta. 
Tarkoituksena on esitellä lajia monipuolisesta ja tuoda esille suunnistusta harrastuksena, joka sopii kaikille 
lapsille. Koulusuunnistustapahtuman suunnittelun lähtökohtana on ollut tuottaa tapahtumamalli, joka 
mahdollistaa oppilaiden eriyttämisen, harjoitteiden soveltamisen ja yksilöllisen huomioimisen.  
 
Suunnistuksessa yhdistyvät taito, ajattelu ja fysiikka. Yhdelle tärkeää on luonto ja kaverit, toiselle kartanluvun 
taidolliset haasteet, kolmannelle kilpailu ja vauhti. Suunnistuslajeja on neljä, suunnistusharjoitteita satoja, 
joista voidaan keksiä toiset sata variaatiota. Meillä on kaikki edellytykset markkinoida lajiamme yhdeksi 
monipuolisimmista ja parhaiten erilaisille yksilöille liikunta-aktiviteetteja ja – elämyksiä tarjoavista lajeista.  
 
Rastiseikkailu perustuu kiertopisteharjoittelutyyppiseen opetusmenetelmään. Koululuokat kiertävät 
toimintarasteilla, joissa on tarjolla erilaisia suunnistusharjoitteita. Osalla toimintarasteista liikutaan yksin ja 
parin kanssa omaan tahtiin, osalla ratkotaan ongelmia koko luokan voimin. Ohjaajilla on avaimet tarjota 
tukea tarvitseville helpompia tehtäviä, mutta myös vanhemmille ja taitavammille oppilaille on tarjolla riittävästi 
haastetta.   

 
Kohderyhmä 
Rastiseikkailun  alkuperäisenä kohderyhmänä ovat 1-3 – luokkalaiset koululaiset, heidän opettajansa sekä 
huoltajansa. Mikäli tapahtuma järjestetään isommille lapsille, kannattaa ratojen vaikeusastetta ja esimerkiksi 
haettavien rastien (pistesuunnistus, supersprintti) ja tähystyspisteiden (tarkkuussuunnistus) lukumäärää 
vähän nostaa.  
 
Järjestäjät 
Rastiseikkailun järjestävät yksittäiset koulut tai suunnistusseurat tai molemmat yhteisvoimin. 
Tapahtuma järjestetään tämän järjestämisoppaan esittelemän mallin mukaisesti. Suomen Suunnistusliitolta 
voi tilata erillisen Rastiseikkailukoulutuksen, mikäli internet-sivujen ja tämä oppaan ohjeet tuntuvat 
riittämättömiltä ja tarvitaan lisää tukea toimintaan. Koulutus tilataan osoitteesta 
anneli.miettinen@suunnistusliitto.fi.  
 
Rastiseikkailuviikko  
Rastiseikkailutapahtumat järjestetään kullekin koululle ja paikkakunnalle sopivana ajankohtana. Toukokuu 
sopii ajankohdaksi erittäin hyvin harrastuksen herättämisen näkökulmasta sekä luonnon olosuhteiden 
mielekkyyden kannalta. Kouluilta saadun palautteen mukaan Rastiseikkailua ei kannata järjestää kahden 
viimeisen kouluviikon aikana. Lapissa seikkailun järjestäneiltä saadun palautteen vuoksi on myös perusteltua 
pitää tapahtuma elo-syyskuussa, jolloin lumi on varmasti maasta sulanut. Etelämpänä suosituksena on 
kuitenkin pitää tapahtuma keväällä, jolloin paikallisseuran harrastustoimintaan mukaan lähteminen on 
mahdollista, jos lapsi saa seikkailusta suunnistuskipinän.  
 
Tapahtuma-alue 
Rastiseikkailu on kaikille lapsille sopiva koululiikuntatapahtuma, jossa opetellaan kartanluvun perustaitoja. 
Tapahtuma-alueen ympäristö on oltava täten turvallinen, mahdollisimman esteetön ja suunnistuksellisesti 
helppo. Eksymisen pelkoa ei saa olla. Suuri osa koululaisista saa ensikosketuksen karttaan, joten on 
tärkeää, että alueella on hyvä näkyväisyys, riittävästi selkeitä kohteita eikä huomattavia korkeuseroja.  
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Tapahtuman keskuspaikkana on joko koulupiha, urheilukenttä, avoin puistoalue tai muu vastaava. 
Sijainniltaan tapahtuma-alueen olisi hyvä olla kävelymatkan etäisyydellä osallistujakouluista, jotta koulujen ei 
tarvitse järjestää kuljetusta ja näin ollen koululle ei muodostuisi ainakaan rahoituksen puolesta ongelmia 
osallistua tapahtumaan.  
 
Koulupiha liikuntapaikkana on oppilaille luonteva paikka harrastaa. Koulupiha sopii hyvin myös harrastuksen 
herättämisen näkökulmasta tapahtumapaikaksi, sillä liikuntapaikan etäisyys on lasten liikunta-
aktiivisuudessa ratkaiseva tekijä. Lasten liikuntakerroista 70 % tapahtuu koulun pihoilla ja kodin 
lähiympäristössä. Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 aikana koulun piha on lasten eniten käyttämä 
liikuntapaikka.  Seuran kannattaakin tarjota järjestämänsä koulusuunnistustapahtuman jälkeen koulupihalla 
myös harrastetoimintaa, sillä koululaisten mukaantulon kynnys on matalampi, kun harrastepaikka on tuttu ja 
lapsia lähellä. (Kenttälä, M. & Suomu K. toim. 2005, 15; Pohjois-Pohjanmaan liikunta 2001, 8.) 
 
Kartta 
Käytettävä kartan on noudatettava kuvausohjeiltaan sprinttisuunnistuskartan normeja. Kartalla on oltava 
riittävästi rastipisteitä pienelläkin piha-alueella, sillä harjoitteet ovat lyhyitä. Toimintarasteilla suoritettavien 
harjoitusten kartat voivat olla joko todellisessa sprinttikartan mittakaavassa (1:4000–5000) tai suurennettuna 
esimerkiksi 1:1000–2000 mittakaavaiseksi. Päätös tehdään sen perusteella, mikä nähdään olevan oppilaille 
helppolukuisin karttakuva kyseisestä alueesta. On suositeltavaa käyttää yhdessä tapahtumassa kaikilla 
toimintarasteilla kartasta samaa mittakaavaa, jotta etäisyyksien arvioiminen ei vaikeudu.  
 
Tapahtuman kulku 
Rastiseikkailutapahtuman rakenne perustuu kiertopisteharjoitteluun. Rastiseikkailussa on viisi 
toimintarastia, joista jokaisella on erilainen kartanluvun perusteiden opetteluun liittyvä tehtävä. 
Toimintarastien harjoitteet ja yksityiskohtaiset ohjeet niiden toteuttamiseen löydät jäljempänä tästä 
dokumentista. Toimintarastit on suunniteltu siten, että liikunta-aktiivisuuden aika on maksimoitu ja 
jonottamisaika minimoitu. Lisäksi oppilaat on mahdollista eriyttää oman taitotason ja liikuntakykynsä 
mukaisesti. Pisteistä voi valita puolikkaan päivän tapahtumaan vain kaksi tai kolmekin. Tällöin osa koulusta 
tai luokista voi toteuttaa seikkailun aamupäivällä ja osa iltapäivällä. 
 
Kukin tapahtumaan osallistuva koululuokka kiertää Rastiseikkailun toimintarasteilla oman opettajan 
johdolla. Opettajille on on hyvä jakaa oma seikkailukartta, johon on merkitty Rastiseikkailun toiminnot. 
Seikkailukartan mittakaava voi olla eri kuin harjoituskarttojen mittakaava. 
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Harrastuksen herättäminen 
Tapahtuman tavoitteena on saada lisää lapsia mukaan seuran suunnistustoimintaan, minkä vuoksi 
tapahtuman suunnittelussa on erityisesti huomioitu se, miten lapset saadaan innostettua seuran toimintaan 
mukaan.  
 

 Sopivan tasoinen, hauska ja monipuolinen suunnistus innostaa 
 

 Koulu: Seuratoiminnan esite jaetaan maalissa 
Koulu voi pyytää paikalliselta seuralta esitelappuja lapsia varten, joissa kutsutaan uusia harrastajia 
mukaan toimintaan. Päätöstilaisuudessa voidaan halutessa vielä kertoa lyhyesti seuran 
nuorisotoiminnasta tai esittää Olé kartalla! –dvd:ltä katkelma osasta 3, jossa esitellään suunnistusta 
harrastuksena.  
 

 Seura: Samana / seuraava iltana seuran harjoitukset samalla alueella 
Maalissa jaettavassa esitteessä kutsutaan koululaiset mukaan seuran harjoituksiin tai koko perheen 
kuntorasteille. Harjoitus kannattaa olla heti samana iltana tai seuraava iltana, jotta Rastiseikkailussa 
syttynyt kipinä ei ehdi sammumaan. Muista toteuttaa myös seuran harjoituksissa monipuolisia 
harjoitteita, huomioida kaikki, keskustella ja antaa palautetta.  
 

 Lasten huoltajat mukaan 
Rastiseikkailun kutsussa toivotetaan myös huoltajat mukaan tapahtumaan sekä seuran harjoituksiin. 
Huoltajat pääsevät kiertämään Rastiseikkailua lapsensa luokan mukana ja seuran harjoituksissa voidaan 
hakea rasteja koko perhe voimin etsimään rasteja.  

 

 Lahjakkaan suunnistajan esimerkki 
Kaikkiin Rastiseikkailutapahtumiin kannattaa pyytää paikan päälle joku oman paikkakunnan tai 
lähialueen nuori suunnistaja. Kokemusten perusteella Rastiseikkailuissa mukana olleet nuoret lupaukset 
ovat olleet todella innokkaasti osallistumassa ja kannustamassa ja lapset ovat pitäneet heistä kovasti. 
Lähellä omaa ikää oleva esimerkki on hyvä malli pienille suunnistajan aluille. Koululaiset voivat pyytää 
urheilijoilta nimikirjoituksia ja kysyä kysymyksiä esimerkiksi päätöstilaisuudessa. 
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Rastiseikkailun toiminnot 

 
Lähtö 
Tapahtuma alkaa seikkailukarttaan merkitystä lähdöstä. Lähdössä toivotetaan koululaiset tervetulleeksi 
Rastiseikkailuun, lämmitellään yhteisellä Rastiseikkailujumpalla, joka samalla virittää metsässä liikkumiseen 
ja opettaa karttamerkkejä.  
 
Jumpan jälkeen lähdetään ohjaajien johdattamana ensimmäisille 
toimintarasteille.  
 
Maali 
Rastiseikkailupäivän päätteeksi kokoonnutaan maaliin, joka sijaitsee 
(todennäköisesti) samassa paikassa kuin lähtö. Järjestävät voivat itse 
päättää ovatko lähtö ja maali sisällä koulun liikuntasalissa vai ulkona 
esimerkiksi urheilukentällä tai koulun pelikentällä. Jos tapahtuma-
alueena on koulu, on huomioitava muiden oppilaiden liikkuminen 
koulupihalla välituntien aikana. Pyritään olemaan häiritsemättä muiden 
oppilaiden koulupäivää. 
 
Kaikkien luokkien saavuttua maaliin alkaa päätöstilaisuus, jossa 
jaetaan oppilaille osallistumispalkinnot (mitä koulu tai seura onkaan 
saanut hankittua esimerkiksi paikallisesta ruokakaupasta). Esitellään 
myös paikalle saapunut urheilija, jolle lapset saavat esittää kysymyksiä 
lopuksi hakea vaikkapa nimikirjoituksen. Jumpankin voi vetää 
uudestaan, jos siltä tuntuu. 
 
Maali ja lähtötilaisuudessa pitää olla käytettävissä äänentoistolaite. Oppilaat istuvat tilaisuuden aikana 
maassa / lattialla. 
 
Ruokailu 
Ruokailutapa (lounas vai eväät) ja aikataulu on sovittava etukäteen koulun henkilökunnan kanssa. Helpoin 
tapa lienee ruokailu sisätiloissa kouluruokalassa muutamassa erässä. Hyviä kokemuksia on myös 
ruokailusta kenttäolosuhteissa, jolloin keskuskeittiöltä tilatut ruoat tarjoillaan oppilaille kertakäyttöastioilta 
seuraohjaajien toimesta. Ruokailua ei tarvitse erikseen miettiä, jos tapahtuma toteutetaan 2-3 
toimintapisteen mallina joko aamu- tai iltapäivällä. 
 
Toimintarastit 
Toimintarasteille siirrytään aina jonossa luokanopettajan johdolla. Aikaa toimintarastille siirtymiseen, 
ohjeiden antoon, harjoitukseen ja palautteen antoon on varattu 30 minuuttia. Opettaja johdattaa luokkaa 
seikkailukartan ja aikataulun mukaisesti.  
 
Luokan ottaa toimintarastilla vastaan ohjaaja, joka toivottaa luokan iloisesti tervetulleeksi. Ohjaaja kertoo 
selkeästi harjoituksen tavoitteen ja toimintaohjeet. Harjoitukset suoritetaan joko yksin, pareittain, ryhmissä tai 
luokan kanssa yhdessä. Luokanopettaja muodostaa oppilasryhmät tai parit parhaaksi katsomallaan tavalla 
ohjaajan kertomia ohjeita noudattaen. Toimintarastit on suunniteltu siten, että jonotusaikaa ei tule paljon, 
vaan kaikki pääsevät ripeästi harjoituksen pariin.  
 
Osa harjoitteista on vauhdikkaita, osa tarkkuutta vaativia tai seikkailullisia ongelmanratkaisutehtäviä. 
Oppilaat on mahdollista eriyttää oman taitotason tai erityistarpeensa mukaan.  
 
Toimintarasteilla ei ole kilpailua, mutta sitä haluavat seurat voivat sellaisen toki itse suunnitella. 
Toimintapisteile voi miettiä kilpailusysteemiä esimerkiksi ajanoton (aarteenetsintä, leimaus) tai rastien 
keräämisen (pistesuunnistus) muodossa. Palkinnoksi voi hankkia keksilaatikon tai jotain muuta pientä. 
Kilpailuttomuuskin voi olla hauskaa ja joskus oppikin menee silloin paremmin perille. Tässä suhteessa 
osallistuvat seurat saavat itse valita toimintamuotonsa. 
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Seikkailukarttaan merkitään Rastiseikkailupäivän toiminnot: lähtö, maali ja 5 toimintarastia.  
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Osallistujaryhmien aikataulu 

 
Rastiseikkailussa on maksimissaan viisi toimintarastia. Jos ne kaikki ovat käytössä, toimitaan seuraavan 
mallin mukaan. 
 
Rastiseikkailuun osallistuvat luokat jaetaan viiteen ryhmään. Ryhmät ovat nimeltään punainen, sininen, 
keltainen, vihreä ja oranssi. 
 
Luokat siis kiertävät toimintarasteilla siten, että yhtä aikaa yhdellä toimintarastilla on useampi luokka. 
Rastiseikkailuun osallistuu noin 150 – 300 oppilasta, täten yhdellä toimintarastilla on kerrallaan 30 – 60 
oppilasta, eli yhdestä kolmeen luokkaa. Osallistuvat luokat pyritään sijoittelemaan eri toimintapisteille 
mahdollisimman tasaisesti, jotta ryhmät olisivat suurin piirtein samankokoisia.  
  
Rastiseikkailusta päävastuussa oleva henkilö laatii tapahtumalle aikataulun. Päivän pituus on 4h, joka 
sisältää kahdeksan 30 min pituista tilaisuutta: aloituksen, lopetuksen, viisi toimintarastia ja ruokailun. 
Esimerkkiaikataulussa tapahtuma on klo 9.00 – 13.00, mutta sitä voi myös muuttaa koulun niin toivoessa 
(esim. 10.00 – 14.00). Myös ruokailuaikaa voidaan muuttaa koulun toivomuksesta, mutta on toivottavaa, että 
kaikki osallistujat ruokailevat samanaikaisesti, jotta myös järjestäjät ehtivät pitää ruokatauon. 
 
Mikäli tapahtumapisteitä on vähemmän, jaetaan oppilaatkin sen mukaisiin ryhmiin. Kolmea toimintapistettä 
varten tulee kolme ryhmää. Tällöin aloituksen ja lopetuksen voi tiivistää viitentoista minuuttiin, jolloin 
seikkailupäivän pituudeksi tulee kaksi tuntia; aloitus 15 minuuttia, 3 toimintapistettä à 30 minuuttia ja lopetus 
15 minuuttia. 
 
 
Esimerkkiaikataulu viidelle pisteelle ja viidelle ryhmälle 
 

 
Ryhmä 

 
PUNAINEN 

Ryhmä 
 

SININEN 

Ryhmä 
 

KELTAINEN 

Ryhmä 
 

VIHREÄ 

Ryhmä 
 

ORANSSI 

09.00 – 09.30 Lähtö Lähtö Lähtö Lähtö Lähtö 

09.30 – 10.00 1 2 3 4 5 

10.00 – 10.30 2 3 4 5 1 

10.30 – 11.00 3 4 5 1 2 

11.00 – 11.30 Ruokailu Ruokailu Ruokailu Ruokailu Ruokailu 

11.30 – 12.00 4 5 1 2 3 

12.00 – 12.30 5 1 2 3 4 

12.30 – 13.00 Maali Maali Maali Maali Maali 
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Järjestäjät 

 
Seura / koulu 
Rastiseikkailu työryhmä koostuu Olé managerista ja hänen kokoamastaan suunnittelutyöryhmästä, joilla 
on mielellään tuntemus koulumaailmasta ja/tai alkeissuunnistuksesta. Suunnittelutyöryhmässä on tärkeätä 
tiedostaa, että Rastiseikkailun harjoitteista on tarkoitus tehdä niin 
helppoja kuin mahdollista. 
 
Tapahtumapäivänä tapahtumaa tulee olla järjestelytehtävissä 
vähintään 3 ohjaajaa kutakin toimintapistettä varten. Nuoria 
suunnistajia voidaan hyvin ottaa ohjaajiksi toimintarasteille, mutta 
järjestelytehtävissä on hyvä olla myös riittävästi aikuisia, 
mielellään yksi aikuinen kullakin toimintapisteellä. 
 
Ohjaajille on laadittu ohjeet heidän tehtävistä ja ohjeidenannosta 
toimintarasteilla. Ohjeet löytyvät kunkin toimintarastin kuvauksen 
yhteydestä tässä oppaassa. Ohjaajan on tärkeä muistaa 
tapahtuman kohderyhmä ja kyetä asettumaan heidän tasolleen. 
Se tarkoittaa lapsille puhumista ymmärrettävällä ja yksinkertaisella 
kielellä. 
 
Hyvä keino jo järjestetyissä tapahtumissa on ollut antaa viiden toimintapisteen tapahtumissa viidelle 
aikuiselle kullekin vastuulle yksi toimintapiste, ja jopa niin, että managerilla itsellään ei ole omaa 
toimintapistevastuuta ollenkaan. Näin hänelle jää aikaa miettiä yleisiä asioita ja organisoida tapahtumaa 
kokonaisuudessaan. Myös toimintapisteiden toimitsijoiden vastuualue tarkentuu, jos he saavat 
suunnitellakseen ja hoidettavakseen vain yhden tietyn pisteen. 
 
Opettaja 
Yksittäisten luokkien opettajien tehtäviin kuuluu opettaa ennen Rastiseikkailupäivää oppilaille kartan 
käsittely ja tärkeimmät karttamerkit. Tämä auttaa Rastiseikkailussa alkuun pääsemisessä. Ne on hyvä käydä 
läpi pari viikkoa ennen tapahtumaa, esimerkiksi internetistä ja luonnontieteen kirjoista löytyy tähän 
tarkoitukseen sopivaa materiaalia.  
 
Opettaja johdattaa omaa luokkaansa Rastiseikkailussa. Opettaja suunnistaa seikkailukarttaa lukien 
toimintarasteille oikeassa järjestyksessä luokan aikataulua noudattaen.  Ryhmän saapuessa toimintarastille 
opettaja järjestää oman luokkansa ohjaajan osoittamaan paikkaan. Toimintarastilla ohjaaja kertoo 
harjoitusohjeet. Opettaja auttaa ohjaajaa pari- ja ryhmämuodostuksessa sekä tarvittaessa eriyttämisessä 
kunkin oman taitotason tai toiminta-/liikuntakyvyn mukaan.   Opettaja valvoo, että kaikki ryhmän oppilaat ovat 
saapuneet takaisin harjoituksesta ennen kuin ryhmä siirtyy seuraavalle toimintarastille. Mikäli opettaja on 
vastuullisena ohjaajana jollakin toimintapisteellä, voi hänen luokkaansa kuljettaa jokin toinen opettaja tai 
esimerkiksi avustaja. 
 
Rastiseikkailuun osallistuva opettaja saa samalla ikään kuin koulutuspäivän, jossa hän tutustuu 
koulusuunnistuksen mahdollisuuksiin ja pääsee seuraamaan kun lajin asiantuntijat opettavat lapsille 
lajitaitoja. 
 
Lasten huoltajat mukaan 
Koululaisten vanhemmat tai huoltajat toivotetaan Rastiseikkailun kutsussa lämpimästi tervetulleeksi mukaan 
seuraamaan Rastiseikkailua. Huoltajat voivat kiertää toimintarasteilla oman lapsensa luokan mukana. 
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Järjestäjien aikataulu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-5 kuukautta ennen suunniteltua tapahtumaa 
Suunnistusseura tai koulu tekee päätöksen järjestää Rastiseikkailutapahtuma ja nimeää tapahtumalleen 
vastuullisen vetäjän. Päätetään myös, pyydetäänkö muita alueen kouluja mukaan tapahtumaan ja sovitaan 
jatkosta joko yksin tai yhdessä näiden muiden kanssa. Vuorovuosina järjestäminen tuo kivaa vaihtelua ja 
vähentää omaa työtaakkaa kummasti. 
 
3 kuukautta ennen 
Vastuullinen vetäjä eli Olé manageri ilmoittaa koulun (muille) opettajille tulossa olevasta tapahtumasta ja 
perustaa työryhmän. Jokaiselle tulossa olevalle toimintapisteelle on hyvä löytää oma vetäjä jo nyt. Tässä 
vaiheessa pitää myös miettiä karttatilanne ja tilata uusi tai vanhan päivitys, jos sellainen on tarpeen. 
 
2 kuukautta ennen 
Olé manageri ja suunnitteluryhmä ryhtyvät suunnittelemaan tapahtumanaikataulua ja toimintarastien 
sijoittelua sekä harjoitusratoja. Varmistavat tarvittavien tilojen ja varusteiden saatavuuden (mm. Emit –laitteet 
ja –kortit paikalliselta suunnistusseuralta, mikäli seura itse ei ole järjestelyissä mukana). Tässä vaiheessa on 

 
4-5 kk ennen 
 
 
 
 
3 kk ennen 
 
 
 
 
 
2 kk ennen 
 
 
 
 
1 kk ennen 
 
 
 
 
 
 
Juuri ennen 
tapahtumaa 

 
Seura tai koulu tai molemmat yhdessä alkavat ideoida 
Rastiseikkailutapahtumaa 
 
 
 
Olé manageri tiedottaa koulua ja seuraa 
Järjestelyorganisaation pystyttäminen seurassa tai koulussa 
Kartan ajantasaistus / valmistaminen 
 
 
 
Suunnittelutyöryhmä työhön, tarvittaessa Rastiseikkalilukoulutus 
Suunnistusliitolta 
Kouluille ensimmäinen tiedotus 
Välineiden inventointi ja varaukset 
Paikallisen nuoren kysyminen paikan päälle 
 
Lopullinen kartta valmis 
Materiaalien tulostaminen olekartalla.fi-sivuilta 
Lehdistötiedote paikallismediaan 
Seikkailukartta opettajille ja pienet ohjeet tapahtumaan 
valmistautumisesta (karttamerkit jne) 
Palkintojen kysyminen esim. paikallisilta yrityksiltä 
 
Opettajat perehdyttävät oppilaat kartanlukuun 
Karttojen tulostaminen 
Viimeinen kokous, ohjeet ohjaajille 
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hyvä myös selvitellä jonkin paikallisen tai lähialueen nuoren suunnistajalupauksen pääsyä paikalle 
tapahtuma-aikana. On hienoa, jos nuori voi olla paikalla koko tapahtuman ajan, mutta myös piipahtaminen 
esimerkiksi lopetustilaisuudessa on mieluisaa lapsille. 
 
1 kuukausi ennen 
Lopullinen kartta tapahtuma-alueesta valmistuu viimeistään tällöin!  Materiaalien tulostukset ja mahdolliset 
laminoinnit (hyötyä tuleville vuosille) kannattaa aloittaa jo nyt. Tämän lisäksi luokanopettajille on hyvä 
vihjaista sopivista nettisivuista tai luonnontieteen kirjoista karttamerkkien ja kartan värien opettelua varten. 
Opettajat voivat myös askarrella oppilaidensa kanssa nimilaput, jolloin vieraatkin ohjaajat ja opettajat 
osaavat kutsua lapsia tapahtumassa nimeltä. 
 
Tapahtumapäivää edeltävän toimitsijoiden kokouksen aika ja paikka lyödään lukkoon. 
 
Tapahtumakuussa 
Kaikki tulostukset, myös kartat, on saatettava päätökseen. 
 
Järjestäjien kokous: (viimeistään 2 pv ennen Rastiseikkailua) 

- Tutustutaan tapahtuma-alueeseen ja siellä sijaitseviin toimintoihin 
- Tutustutaan Rastiseikkailutapahtuman sisältöön 
- Käydään läpi osallistujajoukko, aikataulu ja toimintarastien tehtävät ja kartat.  
- Annetaan ohjaajille yksityiskohtaiset ohjeet heidän toiminnastaan toimintapisteellä.  
- Harjoitellaan ohjeiden antoa ja annetaan kirjalliset ohjeet kotiin luettavaksi. 
- Pussitetaan kartat ym. (karttamuoveja saa mm. Suunnistajan kaupasta netistäkin tilaamalla) 
- Noudetaan, järjestellään ja valmistellaan ostetut tai ilmaiseksi saadut tuotepalkinnot (pillimehut, 

keksit, heijastimet, purkat, tarrat…) 
Tapahtuma-aamuna: 

- Olé manageri saapuu paikalle 2h ennen tapahtuman alkua. 
- Ohjaajat saapuvat paikalle 1,5 h ennen tapahtuman alkua 
- Ohjaajat lähtevät valmistelemaan oman toimintarastinsa kuntoon: vievät rastit ja 

leimasimet/tehtävälaput, kiinnittävät ohjetaulut, banderollit, kyltit ja viitoitukset. 
- Olé manageri käy tarkistamassa toimintarastin ja varmistaa ohjeiden ymmärtämisen ennen 

tapahtuman alkua. 
- Olé manageri valmistelee aloitustilaisuutta. 
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Materiaalit 

 
Seikkailukartta 
Seikkailukartta on tapahtuma-alueen sprinttikartta kokonaisuudessaan.  
Se on samalla opaskartta tapahtumapaikalle, joten kartalla on hyvä 
näkyä tapahtumapaikan läheltä suurimmat tiet tai huomattavimmat 
rakennukset. 
 
Seikkailukarttaan lisätään Rastiseikkailu –logo ja tapahtuman 
päivämäärä. Logon löydät olekartalla.fi-sivuilta. 
  
Toimintarastin merkitseminen 
Jokaisella toimintarastilla tulee olla vakioitu huomiolakana. 
Toimintarastilla on hyvä merkitä myös selvästi harjoituksen lähtö- ja 
maalipaikka.  

 
Maaliportti 

Maaliin tulosta tekee juhlallisen portin 
tai maalivaatteen alitus.  

 
Toimintarastin ohjetaulu 
Toimintarasteille kiinnitetään näkyvälle paikalle suullisten 
ohjeiden tueksi kirjallinen, kuvallisella kaaviolla varustettu 

ohjetaulu. Tulostuskoko A3. 
 
Rastien tehtävälaput  

Suunnistusharjoitusten rasteille kiinnitettävät tehtävä- ja kuvalaput 
ovat tulostetaan niinikään netistä. Katso toimintarastien 
kuvauksista, mitä materiaalia tarvitset missäkin harjoitteessa. 

 
Emit 

Emit – laitteita tarvitaan kahdet kappaleet leimausradalla, jos 
leimausratoja rakennetaan kaksi. Molemmilla radoilla on 
nollaleimasimet sekä noin 10 leimasinta. Emit –kortteja tarvitaan sama 

määrä kuin suurimmassa väriryhmässä on oppilaita. Emit – leimaus on 
mieluinen ja herättää kiinnostusta lajia kohtaan. Pienemmillä ryhmillä 
(alle 30 lasta) riittää yksikin rata. 

 
 

 
 
 
Nimilaput 
Opettajia, oppilaita ja seuran ohjaajia pyydetään askartelemaan nimilaput rintaan, jotta 
Rastiseikkailussa voidaan puhutella toisia omalla nimellä.  
 
Pilli 
Jokaisella toimintarastilla olisi suositeltavaa olla myös yksi pilli, 
johon puhalletaan harjoituksen loppumisen merkiksi. Näin 
kaikki tietävät tulla suorinta reittiä takaisin ja ryhmä pääsee 
lähtemään seuraavalle toimintarastille aikataulussa. 
 
Yhteistyökumppanien tuotelahjat 
Rastiseikkailun järjestäjät saavat pyytää 
yhteistyökumppanien tuotteita jaettavaksi koululaisille. 

23.5.2007 
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Luokkien / Ryhmien kyltit 
Olé manageri tulostaa ryhmille kyltit, joista tunnistaa onko kyseessä punainen, sininen, keltainen, vihreä vai 
oranssi ryhmä.  
 
Nimikyltit ovat ohjaajilla näkyvästi esillä aloitustilaisuudessa, kun luokat jaetaan ryhmiin päivän aluksi. Jos 
seura on valmistanut ryhmien värikyltit, ohjaaja luovuttaa värikyltin yhdelle ryhmän opettajista, joka kuljettaa 
kylttiä Rastiseikkailussa näkyvästi ryhmän mukana. Siirryttäessä toimintarastilta toiselle jonossa, on 
ensimmäisenä kulkevalla opettajalla kyltti aina kädessään.  
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Suunnistusharjoitteet toimintarasteilla 

 
Jokaisella toimintarastilla on harjoite, joka kehittää kartanlukutaitoa ja maastossa liikkumiseen tottumista. 
Rastiseikkailun suunnistusharjoitteet ovat monipuolisia. Osa on seikkailullisia, osa vauhdikkaita osa 
tarkkuutta vaativia. Työtavat vaihtelevat yhteistoiminnallisesta yksilötehtäviin, joiden tarkoituksena on 
parantaa oppilaan itseluottamusta kartanluvussa.  
 
Rastiseikkailun viisi toimintarastia, joissa kaikissa on mahdollista suorittaa tehtäviä omaan tahtiin ja liikkua 
metsän sijaan myös esteettömässä ympäristössä. Eriyttävien harjoitteiden lähtökohtana on ollut se, että 
erityisoppilaiden mukana olo on mahdollista, mutta se ei tapahdu muiden ehdoilla. kaikki voivat liikkua 
omaan tahtiin. Suunnistusharjoitteet ovat taitotason yksi mukaisia kartanlukutaidon opetteluun sopivia 
perusharjoitteita 1-3 -luokkalaisille. Isommille oppilaille vaikeustasoa voi nostaa esimerkiksi vaikeammilla 
rastipisteillä ja suuremmalla rastien lukumäärällä. 
 
Kartanluvun perustaidot sisältävät: Karttakuvan hahmottamisen, kartan suuntaamisen, oman olinpaikan 
määrittäminen, peukalo kartanlukutekniikan sekä karttamerkkien ymmärtämisen. 
 
Toimintarastien opetustavoitteet 
Kaikilla viidellä toimintarastilla on oma opetusteema. Ohjaaja opettaa toimintarastilla jonkun 
kartanlukutaitoon liittyvän osataidon, jonka jälkeen suunnistusharjoituksessa keskitytään tämän taidon 
opetteluun. Leimausradalla opetellaan maastossa liikkumista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

       
 
 

Toimintarasti Opetustavoite 
 

1. Supersprintti Kartan käsittely, oman olinpaikan määrittäminen, peukku paikalleen 
2. Aarteen etsintä Karttakuvan hahmottaminen  
3. Leimausrata Luonnossa liikkumiseen tottuminen 
4. Tarkkuussuunnistus Kartan suuntaaminen  
5. Pistesuunnistus Karttamerkkien ja kartan värien oppiminen 
 

1. 2. 3. 

4. 5. 
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Taitotaso 1 
 

Maasto Opetusalueena on luokka, liikuntasali ja koulupiha. Maastoalue sisältää runsaasti selkeitä 
kohteita kuten rakennuksia, teitä, polkuja. Maasto on avointa, näkyväisyys on hyvä ja maa 
jalkojen alla tasaista ja helppokulkuista. 
 

Harjoitus Varsinaisia reitinvalintoja ei radalle laadita. Rastit voivat olla hyvin näköpiirissä tutulla alueella. 
Yhden harjoituksen pituus on lyhyt (alle 1km). Tunti koostuu useasta lyhyestä harjoituksesta. 
 

Rastit Selkeisiin kohteisiin, esimerkiksi rakennusten kulmille, pensaiden ja hiekkakenttien kulmiin, 
yksittäisiin näkyviin puihin, kiipeilytelineisiin, aitoihin tai tolppiin. 
 

Lähtötaso Tieto siitä mikä on kartta, miten karttakuva syntyy sekä mitä kartan värit ja karttamerkit 
symboloivat. 
 

Vältä Korkeuseroja, korkeuskäyrien lukuvaatimusta, rinteitä, kivikoita, risukoita, märkiä alueita, 
kompassinkäyttöä vaativia alueita. 
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1. Toimintarasti: SUPERSPRINTTI 

 
Opetustavoite: Kartan käsittely, oman olinpaikan määrittäminen, peukku paikalleen 
Työtapa: Pareittain, kaikilla oma kartta. 
 
 
Harjoitteen kuvaus 
Pienellä alueella on todella lyhyt suunnistusrata. Yhden radan pituus on noin 100-200m, yhden rastivälin 
pituus on noin 20-50m. Kilpasuunnistuksessa sprintti on lyhin suunnistusmatka, joka on pituudeltaan noin 2-
3 km. Koulusuunnistuksessa radat ovat vielä huomattavasti lyhyempiä. Supersprintin pituus lasketaan 
sadoissa tai kymmenissä metreissä. 
 
Toteutus 
Toimintarastille suunnitellaan 4-7 lyhyttä supersprintti-viuhkaa. Osa viuhkoista helpompia ja lyhyempiä (jopa 
yhden rastin viuhkat ovat ekaluokkalaisille riittäviä!), osa aavistuksen haastavampia. Toteutetaan 
viuhkamuodossa, jotta oppilaiden ei tarvitse jonottaa ja voidaan eriyttää oman nopeuden ja taitotason 
mukaan. Oppilaat voivat suorittaa niin monta rataa kuin annetussa ajassa ehtivät (15 min).  
 
Aloitus 
Aluksi kierretään mallirata (1-2 rastia) koko ryhmän kanssa yhdessä ja varmistetaan jokaisella rastilla, että 
kaikki ovat kartalla ja peukku on paikallaan. Malliradan jälkeen oppilaat voivat kiertää ratoja yksin tai 
pareittain.  
 
Leimaus 
Rasteille ei ole välttämätöntä laittaa leimausta, mutta esimerkiksi puuvärien käyttö on todettu toimivaksi. 
Oikean rastin tarkistaminen ”koodin” avulla on myös ollut riittävä keino. Koodinumeron sijasta rastilla on kuva 
(tulostettavissa intranetistä), ja vastaava kuva löytyy kartasta radan viereen painettuna. Leimauksen poisjättö 
helpottaa karttojen edelleenkäyttöä seuraavan ryhmän kanssa ja nopeuttaa rastityöskentelyä.  
 
Ohjaajat 
Kaikki mukana aloituksessa, malliradalla neuvotaan oppilaita kartan käsittelyssä. Harjoituksen aikana 
ohjaajat lähdössä ja maalissa. Opettaja auttaa oppilaita suuntaamaan karttaa lähdössä. 
 
 

 

Ohjaajan tehtävät toimintarastilla 

 Tervetuloa supersprinttiin!  

 Spintti tarkoittaa lyhyttä lyhyttä suunnistusrataa. Supersprintti taas superlyhyttä suunnistusrataa.  

 Kerrotaan ratamerkinnöistä, rastien kiertämisestä numerojärjestyksessä sekä alueen rajoista. 

 Jaetaan kaikille mallikartta, johon on kiinnitetty leimauskortti. 

 Opetetaan oman olinpaikan määrittäminen selkeiden kohteiden perusteella (suunnataan kartta).  

 Opetetaan kartan käsittely (kartan mahdollinen taitto käteen sopivaksi ja peukku paikalleen) 

 Kierretään yhdessä mallirata lähdöstä maaliin (1-2 rastia). Rastilla näytetään malli leimauksesta 
leimausruudukkoon. 

 Opettaja jakaa parit ja siirrytään lähtöpaikalle. Kerrotaan, että pillin ääni tarkoittaa harjoitusajan 
loppumista. Kun kuulen äänen, on palattava suoraan maaliin. 

 Kerrataan lyhyesti toimintaohjeet ja kysytään: Onko ymmärretty? Onko kysymyksiä? 

 Lähettäminen ripeällä tahdilla, ei tarvitse odotella. Eri radoille vuorotellen. Opettaja auttaa 
mahdollisesti oikeantasoisen radan löytymisessä. Voi myös kysyä oppilaalta haluaako helpon vai 
hieman pidemmän radan mieluummin.  

 Vastaanotto maalissa: kysymykset suorituksesta, palautteen anto ja kannustus! 

 Uudelle radalle, jos on aikaa. 

 Pilliin puhallus, kun on aika lopettaa ja tulla suorinta tietä maaliin. Yhteinen palaute. 

 Leima passiin, lähettäminen eteenpäin ja hauskan seikkailun toivottaminen! 
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  Supersprintti malli 
 A B 

  
Aloitus: Mallirata mennään yhdessä ryhmässä 
ohjaajan johdolla. 

Helppo rata, rakennukseen tukeutuen. 

C D 

  
Helppo rata, rakennuksen lähellä. Astetta haastavampi rata taitavammille / nopeille. 

E  

 

 

Liikuntarajoitteisille sopivalla radalla on mahdollisuus 
kulkea kokoajan kovalla pinnalla. 
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2. Toimintarasti: AARTEEN ETSINTÄ 

 
Opetustavoite: Karttakuvan hahmottaminen 
Työtapa: Koko luokka yhdessä. Tavulaput ja yksi aarrekartta per luokka. 
 
 
Harjoitteen kuvaus 
Koko ryhmä lähtee yhteiseen aarteen etsintä seikkailuun. Rajatulle alueelle on piilotettu aarrekartan palasia, 
jota pitää etsiä. Kun kaikki palaset on löytynyt, saadaan aarrekartta koottua kasaan. Aarrekarttaan on 
piirretty viiva, jota pitkin lähdetään kulkemaan. Matkalla on kysymyksiä, jotka pitää yhdessä ratkaista, jotta 
pääsee jatkamaan matkaa. Lopuksi saavutaan aarteen luo. Tämä harjoite ei ehkä innosta ylempiluokkalaisia 
oppilaita enää niin paljon, joten heillä tämän voi jättää pois. Tilalle voi kehitellä jonkin toisen pisteen, 
esimerkiksi olekartalla.fi-sivun vinkkien pohjalta. 
 
Toteutus 
Rajatulle alueelle on piilotettu (kontaktimuovilla päällystettyjä) tavuja, joista muodostuu kolmen tai neljän 
sanan vihje siitä, mistä aarrekartta löytyy. Vihjesanat on seuran itse keksittävä sen mukaan, mikä on sopiva 
piilopaikka aarrekartalle. Jokaisen sanan tavun erottuvat toisistaan erivärisillä kirjaimilla tai taustapaperin 
värillä. Esimerkki: AAR-RE-KART-TA KUU-SEN AL-LA. 
 

  
 
Tavut ovat kiinnitetty pyykkipojin rajatulle alueelle. Alue on selkeästi rajoittunut pysäyttäviin kohteisiin (kuten 
polku, rakennus) tai se rajataan esimerkiksi kreppinauhalla tai siimarilla. Osa alueesta tulee sisältää myös 
tasaista maata, jos mukana on liikuntarajoitteisia. Rajattuja alueita ja tavulappuja on oltava niin monta kuin 
on luokkia yhdessä ryhmässä. Jos ryhmässä on kolme luokkaa, on rajattuja tavualueita kolme.  
 
Kun kaikki tavut on löydetty omalta alueelta ja / tai keksitty tavuista muodostuva vihjelause, luokka voi hakea 
aarrekartan vihjepaikasta ja palata keskuspaikalle. Aarrekartta sijoitetaan lähellä keskuspaikkaa.  
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Aarrekarttaan on piirretty viivasuunnistusreitti, mitä kulkemalla löytää aarteen luokse. Luokka lukee karttaa 
yhdessä. Opettajalla on kartta kädessä. Kuljettaessa karttaan merkittyä viivaa, tulee matkan varrella vastaan 
kysymyslappuja, joihin pohditaan yhdessä vastaus. Kun vastaus on päätetty, matka jatkuu. Aarteen luokse 
saavuttaessa kerrotaan ohjaajalle luokan vastaukset matkanvarrella olleisiin kysymyksiin. Jos jokin 
vastauksista ei ollut oikein ohjaaja kertoo oikean vastauksen. Lopuksi päästään aarteen kimppuun. 
 
Materiaalit 
Tavut ja aarrekartta valmistetaan itse. Viivasuunnistuksen varrelle tulevat kysymyslaput ja aarre ovat 
tulostettavissa netistä. 
 
Ohjaajat 
Kaikki aloituksessa. Tavumetsästyksen aikana yksi ohjaaja siirtyy aarteen luokse. Ohjaajat auttavat luokkia 
tarpeen mukaan tavujen etsimisessä, aarrekartan löytämisessä ja viivasuunnistukseen lähtemisessä. Kun 
kaikki luokat ovat lähteneet suunnistamaan aarrekartan viivasuunnistusta, keskuspaikalle jäävä ohjaaja vie 
tavut takaisin paikoilleen seuraavaa ryhmää varten. 
 
 

 
 
 

Ohjaajan tehtävät toimintarastilla 

 Tervetuloa etsimään aarretta!  

 Seikkailullisen tunnelman luominen… Suunnistajat ovat kätkeneet teille aarteen tuohon lähimetsään ja 
antaneet vihjeitä mistä sen voisi löytää. Luokka saa aarteen itselleen, jos sen onnistuu löytämään! Ihan 
helppoa se ei kyllä ole, mutta oletteko valmiita yrittämään?  

 Teidän luokkanne tehtävänä on suunnistaa aarrekartan avulla aarteen luokse. Eli nyt pitää osata lukea 
karttaa. Onneksi opettaja voi vähän neuvoa. Mutta, aarrekarttakin on kätketty piiloon. Ensin on siis löydettävä 
aarrekartta! 

 Kerrotaan tavuista, jotka on kätketty rajatuille alueille. Kerrotaan kuinka monta tavuja on yhteensä, kunkin 
sanan tavut ovat erivärisiä ja että tavuista muodostuu lause, joka paljastaa aarrekartan sijainnin. Kun lause on 
keksitty, teidän pitää pyytää ohjaaja paikalle ja näyttää lause. Jos lause on oikein ohjaaja antaa luvan lähteä 
etsimään aarrekarttaa. 

 Osoitetaan selvästi kunkin luokan alue ja alueen rajat. Onko ymmärretty? Onko kysymyksiä? 

 Jakautuminen omalle alueelle ja merkitä saa lähteä etsimään tavuja.  

 Kun luokka on saanut tavuista lauseen ja ohjaajana olet sen hyväksynyt, kerrot luokalle jatko-ohjeet: Eli 
luokka saa noutaa aarrekartan ja lähteä suunnistamaan kohti aarretta seuraamalla karttaan piirrettyä viivaa. 
Kerrotaan kysymyslapuista ja niiden vastauksien kertomisesta aarteen luona olevalle ohjaajalle.  

 Vastaanotto aarteen luona: kysymykset matkan onnistumisesta, vastaukset kysymyksiin, oikeiden vastauksien 
kertominen, aarteen osoittaminen, palautteen anto onnistuneesta tehtävän suorittamisesta ja kannustus! 

 Leima passiin, lähettäminen eteenpäin ja hauskan seikkailun toivottaminen 
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3. Toimintarasti: LEIMAUSRATA 

 
Opetustavoite: Luonnossa liikkumiseen tottuminen 
Työtapa: Yksilö. Kaksi erilaista ratavaihtoehtoa. Emit –leimaus, ei karttoja. 
 
Harjoitteen kuvaus 
Leimausradalla harjoitellaan maastossa liikkumista ja tutustutaan Emit –leimaukseen. Oppilaat innostuvat 
aina leimausradoilla juoksemaan kovasti, joten se on hyvä kuntoa kohottava harjoite. Leimausradan pituus 
on noin 30 – 60 sek. Rasteilla leimataan mahdollisimman pikaisesti ja maalissa katsotaan kuinka paljon kului 
aikaa. Koululaiset pääsevät tutustumaan elektroniseen leimaukseen ja oppilaat saavat suorituksen jälkeen 
omat väliajat lapulle. 
 
Toteutus 
Toimintarastille rakennetaan kaksi leimausrataa. Toinen on ketteryysrata (mahdollisesti metsässä) ja toinen 
hyväpohjaisella alustalla oleva leimausrata. Ketteryysradalle rakennetaan ylitettäviä ja alitettavia esteitä, 
pujoteltavia keppejä jne. oman mielikuvituksen mukaan. Jos radan kiertosuunta ei ole yksiselitteinen, se on 
hyvä merkitä viitoituksena. Mikäli rakennetaan vain yksi, voi se olla joko ketteryystyyppinen tai juoksuvauhtia 
ja leimausnopeutta mittaava tasaisen maaston rata. Yksi rata on riittävä, jos oppilaita on alle 30. Mikäli heitä 
on enemmän, tulee odotusajasta yhdellä radalla liian pitkä. 
 
Lapsia lähetetään pienin väliajoin leimausradoille. oppilaat voivat vapaasti käydä leimausradoilla omaan 
tahtiin. Molempia ratoja pääsee juoksemaan niin monta kertaa kuin ehtii.  
 
Merkitse lähtö ja maali selvästi, jotta ei tule vääriä nollaleimauksia. Myös jonotuspaikka lähtöleimaukseen 
tulee merkitä näkyvästi. Rastille laitetaan kiertojärjestyksessä rastinnumerot. 
 

  Esimerkki kahdesta leimausradasta. 

 Toinen on ketteryysrata. 



23 
 

Suomen Suunnistusliitto   
Olé kartalla! koulusuunnistuksen kehittämistyö   Rastiseikkailun järjestämisopas 
 
 
 

 
 
Aloitus 
Ohjaaja kertoo Emit -leimauksesta selkeästi ja tekee mallisuorituksen kummallakin leimausradalla. 
 
Leimaus 
Emit –leimaus. Tarvitaan kaksi lähtöleimasinta ja MTR –laitteet / tietokoneet. Rasteilla on hyvä olla 
leimauspukit tai vähintään leimasin kiinnitettynä jossakin. Muista sopiva korkeus lapsille. Väliaikaliuskan 
antaminen lapselle ei ole välttämätöntä, vaan maalissa oleva ohjaaja voi myös kullekin vain lukea ajan 
ääneen. Oppilas muistaa itse sitten aikansa ja lähtee sitä parantamaan. 
 
Ohjaajat 
Lähtöpaikoilla ja leimojen tarkistuksessa / tulostuksessa. Yhteensä kolme ohjaajaa. 
 
 

 
 
 

 
 

  
Emit –kortin käyttö opetetaan huolellisesti ja havainnollisesti. Ohjaaja näyttää mallisuorituksen. 

Ohjaajan tehtävät toimintarastilla 

 Tervetuloa leimausradalle!  

 Tässä tehtävässä ei käytetä karttaa, vaan harjoitellaan ainoastaan rastilla leimausta ja vikkelää 
etenemistä maastossa. 

 Kerrotaan kahdesta radasta, Emit -leimaus esitellään, oman vuoron odottamisesta ja maalin 
jälkeisestä toiminnasta. Vähän puhetta – esimerkkisuoritus havainnollistaa!  

 Mallisuorituksen näyttäminen. Saa mennä niin monta kertaa kuin ehtii! 

 Onko ymmärretty? Onko kysymyksiä? 

 Jaetaan kahteen ryhmään eri leimausradoille ja ohjataan jonotuspaikalle lähtöleimasimen taakse. 
Lyhyet lähtövälit. Paljon liikettä! Useampi voi olla samaan aikaan kiertämässä rataa, ohittaa ja 
jonottaa leimasimelle. Ei haittaa!  

 Emit  -leimasimien jakaminen ennen nollausta. Jos kortteja riittää kaikille pitävät oppilaat omaa 
korttia koko harjoituksen ajan. Jos kortteja on rajallinen määrä, luovutetaan kortti maalissa ja 
ohjaaja tai opettaja kuljettaa leimasimia maalista lähtöön. 

 Vastaanotto maalissa: kehuminen ja kannustus! Koko luokan innostaminen kannustukseen. 

 Leima passiin, lähettäminen eteenpäin ja hauskan seikkailun toivottaminen! 
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4. Toimintarasti: TARKKUUSSUUNNISTUS 

 
Opetustavoite: Kartan suuntaaminen 
Työtapa: Pareittain tai kolmen hengen ryhmissä. Tähystyspaikoilla karttoja 3 – 5 kpl. 
 
Harjoitteen kuvaus 
Tarkkuussuunnistuksessa harjoitellaan lukemaan karttaa tarkasti – tässä harjoitteessa ei ole kiire.  
Tarkkuussuunnistus kehitettiin alun perin vammaisurheilumuodoksi, mutta nykyään tarkkuussuunnistuksessa 
voivat kaikki liikuntakyvystä riippumatta kilpailla tasaväkisesti. Tarkkuussuunnistus sopii hyvin 
koulusuunnistusharjoitteeksi. Tarkkuussuunnistuksessa fyysisellä suorituskyvyllä ei ole merkitystä, sillä aikaa 
ei oteta. Onnistumisen ratkaisee ainoastaan tarkka kartanlukutaito. Näin ollen laji soveltuu kaikille, jotka eivät 
kaipaa suunnistamisessa perinteisen suunnistuksen kaltaista vauhdillista elementtiä.  
 
Toteutus 
Tavallisesti tarkkuussuunnistuksessa kierretään lyhyt suunnistusrata, 
jonka varrella on tähystyspaikkoja. Rastiseikkailussa jonottamisen ja 
ruuhkautumisen välttämiseksi tarkkuussuunnistus toteutetaan siten, että 

tähystyspisteillä käydään viuhkasuunnistuksena.  
 
Keskusrastilta on piirretty maahan kaavio (tai 
viitoitettu) järjestys rastien kiertojärjestykseen. 
Oppilaat aloittavat harjoituksen eri rasteilta ja 
suoritettuaan sen palaavat aina keskuspaikalle ja 
lähtevät myötäpäivään seuraavan tähystyspaikalle. 
Nopeimmat ehtivät kiertämään kaikki rastit.  

 
Tähystyspaikalle saavuttaessa pysähdytään kartan luokse tekemään kartanlukutehtävä. Tähystyspaikka on 
merkitty lähtökolmiolla ja rasti, jonka sijainti pitää maastosta löytää, on piirretty karttaan rastiympyrällä.  
 

Maastossa on useampi rasti vierekkäin. Rastit on merkitty suurin 
kirjaimin A, B ja C (kolme vaihtoehtoa riittää). Oppilas päättää 
mikä rasteista sijaitsee kartan osoittamassa paikassa, merkitsee 
vastauksensa pihtileimasimella vastausruudukkoon ja palaa 
takaisin keskusrastille.  
 
Keskusrastilla ohjaaja osoittaa mille keskusrastille pari 
seuraavaksi suuntaa. Välimatkat eivät ole pitkiä ja kuljettava 
alusta tulee olla liikuntarajoitteiset huomioiden tasainen.  
 
Aloitus 
Toimintarastin keskuspaikan läheisyyteen rakennetaan nollarasti. 
Nollarasti havainnollistaa tarkkuussuunnistuksen ideaa lapsille 
ymmärrettävästi. Yhdessä pohditaan oikea vastaus nollarastille. 
Anna parille tai kolmen hengen ryhmälle aikaa hetki miettiä ja 
sitten viittaamalla joku saa vastausvuoron. 

 
Leimaus 
Pihtileimasimella merkitään leimauskorttiin vastaus. Tähystyspaikalla on pihtileimasin. Netistä voi tulostaa 
leimauskortin. 
 
Ohjaajat 
Kaikki ovat aloituksessa ja harjoituksen aikana keskusrastilla. Opettaja voi kierrellä tähystyspaikoilla 
neuvomassa. Toimintapisteessä on hyvä olla ainakin kaksi aikuista / yli 16-vuotiasta ohjaajaa. 
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Tarkkuussuunnistus malli 

 

 

Esimerkki viidestä tarkkuussuunnistusrastista. 
Nollarasti on esimerkkirasti. Rasteilla 1-4 käydään 
oman tahdin mukaan. Tähystyspaikalle kuljetaan 
viitoitusta. Vain tähystyspaikalla on kartta.  
 

Tähystyspaikalla oleva kartta roikkuu kepistä. 
Oppilas suuntaa sen itse. Karttoja pitää olla 
useampi, jotta ei synny ruuhkaa (n. 3 – 5). 

 

 
Esimerkki rastin 1 vaihtoehdoista A, B, C. Liian helppoa 
ei ole! Tarkkuussuunnistusradan suunnittelija valmistaa 
ohjaajille vastauskartan rastien viennin ja vastausten 
tarkistusta varten. 

Keskusrastilta on viitoitukset tähystyspaikoille. 
Näin oppilaat tietävät selvästi mistä kuljetaan, 
vaikka alueella olisi näin hyvä näkyväisyys. 

Ohjaajan tehtävät toimintarastilla 

 Tervetuloa tarkkuussuunnistukseen!  

 Tässä harjoituksessa ei ole kiire, vaan pitää tehdä tarkkaa työtä. Rasteja tarkkaillaan kaukaa ja on 
tärkeää suunnata kartta oikein päin. 

 Näytetään isosta mallikartasta miten kartta suunnataan maastokohteiden mukaan. 

 Kerrotaan tähystystolpasta ja näytetään miltä se näyttää. Selitetään nollarastin avulla 
tarkkuussuunnistuksen idea. Näytetään miten vastaus merkitään leimauskorttiin. kerrotaan, että 
keskustellaan hiiren hiljaa oman parin/ryhmän kesken, eikä paljasteta omia vastauksia muille. 

 Onko ymmärretty? Onko kysymyksiä? 

 Opettaja jakaa parit tai kolmen hengen ryhmät. 

 Lähetetään oppilaat neljälle eri viuhkalle samaan aikaan. Tähystyskarttoja on useampia, joten ei 
haittaa, vaikka ryhmiä on tähystämässä samaan aikaan. Kun pari/ryhmä palaa takaisin 
keskusrastille kysytään oliko helppo vai vaikea, tarkistetaan vastaus ja osoitetaan seuraava 
tähystyspaikka. Muista palaute ja kannustus! 

 Kun aika on loppu vihelletään pilliin ja kaikki palaavat takaisin keskusrastille. Käydään oikeat 
vastaukset läpi suuren havaintokartan avulla.  

 Leima passiin, lähettäminen eteenpäin ja hauskan seikkailun toivottaminen! 
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5. Toimintarasti: Pistesuunnistus 

 
Opetustavoite: Kartan värit ja karttamerkit 
Toteutustapa: 4 hengen ryhmissä ”partiosuunnistuksena”. Kaikilla oma kartta. 
 

 
Harjoitteen kuvaus 
Lähelle on viety rasteja erilaisiin maastokohteisiin. Kaikki rastit on merkitty karttaan. Rastit on pisteytetty 
siten, että tietyn värisistä karttamerkeistä saa tietyn pistemäärän. Ryhmien tavoitteena on kerätä annetussa 
ajassa niin paljon pisteitä kuin mahdollista. Ryhmä voi itse päättää ”taktiikkansa”, eli miten ongelma 
ratkaistaan: Halutaanko kerätä rasteja yksin, onko pari turvana, vai liikkuuko koko ryhmä yhdessä. 
 
Toteutus 
Keskusrastilla jaetaan ryhmät ja kaikille omat kartat. Keskuspaikalla käydään ensin läpi kartan värit ja 
katsotaan miltä ne näyttävät luonnossa (valitse paikka siten, että mahdollisimman monta eri väriä 
on näköpiirissä). Keskusrastilla on kiinnitettynä iso lappu, josta näkee, kuinka paljon pisteitä saa 
minkäkin rastipisteen noudosta.  
 
Rasteille on viety ”seteleitä”, eli kontaktimuovilla päällystettyjä paperilappuja, joissa on 
pistettä vastaava Euro-määrä. Esim. 1 piste on 1 Euro. Rahat ovat kipossa rastilla ja 
niihin on merkitty kyseisen rastin tunniste. Täten kukin ryhmä voi noutaa vain yhden 
rahalapun kultakin rastilta. Lopuksi lasketaan, kuinka paljon ryhmä on kerännyt kasaan 
rahaa. Millä ryhmällä on eniten rahaa? 
 
Kokemus on osoittanut, että pistesetelien kanssa toimiminen voi olla melko työlästä. Toinen vaihtoehto 
toteuttaa pisteiden keräys on viedä rasteille pihtileimasimia siten, että yhden pisteen rasteilla leimasimesta 
jää 1-3 reikää leimauskorttiin, kahden pisteen rasteilla 4-5 reikää ja kolmen pisteen rasteilta reikiä tulee 6 tai 
enemmän. Maalissa yksi ohjaaja laskee sitten pistemäärän leimauskortista. Toisaalta niissä tapahtumissa, 
joissa kustakin toimintapisteestä on vastannut erillinen henkilö, pisteseteleitä ei ole koettu työlääksi. Jaettu 
työmäärä kun on ollut suuresti helpottava tekijä. 
 
Tässä toimintapisteessäkin voi antaa oppilaiden kilpailla keskenään, sillä tulosten laskenta on varsin 
yksiselitteistä, mutta mitään kilpailupakkoa ei ole. 
  
Aloitus 
Kartan värien opettaminen ja kohteiden pisteytyksen läpikäyminen.  
 
Leimaus 
Rahojen noukkiminen rastilta. Koodinumeron avulla voidaan tarkistaa, että vain yksi raha on otettu kultakin 
rastilta. 
 
Pihtileimasimilla toteutetussa mallissa leimaus tapahtuu siis pihtileimauksella. Mikäli useammalta rastilta 
tulee samanlainen leimauskuvio, ei maalissa voida tarkistaa, että kultakin rastilta on vain yksi leima. Jos 
leimasimet taas ovat erilaisia, näkee leimauskortista suoraan, onko käyty eri rasteilla. 
 
Ohjaajat 
Keskusrastilla. Yksi voi kierrelläkin maastossa ja auttaa oppilaita, jos tuntuu tarpeelliselta. 
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Ohjaajan tehtävät toimintarastilla 

 Tervetuloa pistesuunnistukseen!  

 Tällä toimintarastilla tutustutaan karttamerkkeihin. Jos opit karttamerkit voit löytää paljon rasteja ja 
rasteilta Euron seteleitä. 

 Kartan värien opettaminen napakasti. Esimerkkinä erivärisistä karttamerkeistä käytetään 
pistesuunnistuksen rastipisteitä. Käydään samalla läpi, minkä värisistä karttamerkeistä saa minkä 
verran pisteitä. 

 Ryhmiin jako, opettaja auttaa. 

 Partiosuunnistuksen toimintaohjeiden kertominen: ryhmä jakaa itse rastit haluamallaan tavalla. Saa 
kulkea yksin tai parin kanssa tai koko ryhmä yhdessä. 

 Selitetään Euro-setelit ja että vain yksi ryhmä saa ottaa yhden setelin per rasti. kerrotaan, että 
ohjaaja pystyy tarkistamaan koodinumerosta, että seteleitä ei ole yhdeltä rastilta kuin yksi. 

 Kerrotaan aika (10 min?) ja pilliin vihellyksestä kaikkien pitää palata heti takaisin.  

 Ohjaajat näyttävät mallisuorituksen, miten ryhmä toimii lähtömerkistä. 

 Karttojen jako ja tärkeimmän kertaaminen. Onko ymmärretty? Onko kysymyksiä? 

 Lähettäminen ja ryhmien opastus jaossa. Opastetaan oppilaita kartan suuntauksessa. 

 Vastaanotto maalissa: kysymykset suorituksesta, palautteen anto ja kannustus! 

 Leima passiin, lähettäminen eteenpäin ja hauskan seikkailun toivottaminen. 
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Pistesuunnistus malli 
 

 
 
Eri kartan väreistä saa eri määrän pisteitä (esim. 1 – 3 pistettä). Tässä esimerkkiharjoituksessa: 
 
Kasvillisuuskohteet  (vihreä)  1 pistettä (6 rastia) 
Rakennetut kohteet  (musta ja harmaa) 2 pistettä (5 rastia) 
Maaston muodot (ruskea)  3 pistettä (3 rastia) 
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