VAKKA-RASTI ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2016
ORGANISAATIO JA JÄSENISTÖ
Hallitus
Hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana 7 kertaa. Pöytäkirjapykäliä kertyi
84 kappaletta. Aikaa hallituksen kokouksiin käytettiin kolmisen tuntia/palaveri.
Timo Penttilä
Riku Salminen
Veijo Viitanen
Ari Suopajärvi
Maaria Ritasalo
Timo Tuominen
Pasi Nurmi
Päivi Miettinen
Pirjo Nousiainen

puheenjohtaja
vara-pj. / kuntorastijaoston pj.
sihteeri / rahastonhoitaja / jäsenkirjuri
nuorisojaoston pj.
kunto-terveysliikuntaohjaaja
kartoitusohjaaja / atk-vastaava / internet-sivut
jäsen / ilmoitt.sihteeri (Irma-järj.)
jäsen / leikekirjanpitäjä 1.7. alkaen
jäsen / seura-asuvastaava

Jaostojen kokoonpanot
Nuorisojaosto: Ari Suopajärvi (pj), Sanna Anttila, Ari Hirvonen, Riitta Hirvonen,
Enni Jalava, Tuulikki Karru, Cisse Tötterman-Lehikoinen ja Hanna Vuorela.
Kilpasuunnistusjaosto: ei valittu (pj), Hanna Helin-Luotonen, Timo Helin ja Pentti
Karru.
Kuntorastijaosto: Riku Salminen (pj), Lea Kivelä, Leo Koistinen, Minna Oikarinen,
Tiina Peltoniemi, Päivi Ruusuvuori ja Toni Toivonen (Emit-vastaava).
Toimihenkilöt
Valter Hirvonen
Maija ja Koitto Verha
Kari Jalava
Toni Toivonen
Mari Jalava
Leo Koistinen

leikekirjanpitäjä 30.6. asti
seuravarastonhoitajat
internet-sivut
emit-tekniikka
varustemyynnit
karttatulostusvastaava

Toiminnantarkastajat
Kaija Frilander
Mika Ranta
(Mari Jalava
Harri Salminen)
Luottamustehtävät
Ari Suopajärvi

VaPePan Vakka-Suomen paikallistoimik. jäsen

Jäsenistö
Seuran jäsenmäärä 31.12.2016 oli 290 henkilöä (ed. vuonna 285), joista naisia
oli 137 (132) ja miehiä 157 (153).
Perustaja- ja kunniajäsenen Valter Hirvonen poistui keskuudestamme 16.8.2016.
Ainaisjäseninä seurassa ovat perustajajäsenet Touko Heino, Kari Honkanen, Timo
Kulokoski, Raimo Nurmi, Matti Penttilä, Raimo Reunanen, Olavi Ruusuvuori, Ellen
Valio, Jukka Valio ja Heikki Vennelä.
Vuosikokoukset ja yhteistilaisuudet
Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Lounaisrannikon Osuuspankin
kokoustilassa 30.3.2016. Osallistujia oli 15. Vaalikokous pidettiin Osuuspankin
kokoustilassa 7.12.2016. Jäseniä oli paikalla 19. Kokouksen alussa seuran jäsen,
kesän MM-mitalisti Enni Jalava esitteli sanoin ja kuvin urheilijanpolkuaan.

Palkintojenjakotilaisuus ja joulujuhla vietettiin taas perinteisen metsän keskellä,
Kalannin Erämiesten majassa 11.12.2016. Mukana oli ainakin 60 osanottajaa.

SEURATOIMINTA
Vakka-Rasti on jäsenenä seuraavissa lajin harrastamiseen liittyvissä yhteisöissä:
- Suomen Suunnistusliitto ry ja Varsinais-Suomen Suunnistus ry.
Vakka-Rasti ry omistaa 2 kpl Vakka-Suomen Kuntoputki Oy:n osakkeita.
Varsinais-Suomen
Suunnistus
ry:n
kevätkokouksessa
11.4.2016
Turun
Hirvensalossa oli yksi edustajamme. Syyskokouksessa 23.11.2016 Perttelissä ei
ollut edustusta.
Uudenkaupungin kaupungin liikuntatoimen järjestämä palkitsemistilaisuus vuonna
2016 menestyneille urheilijoille siirtyi vuoden 2017 puolelle (26.1.2017).
Tilaisuudessa uimahallissa palkittiin seuramme jäsen, kesän MM-mitalisti,
maajoukkuesuunnistaja ja moninkertainen Suomen mestari Enni Jalava (TuS).
Keväällä tilattiin jäsenille yhtenäisen seurailmeen vahvistamiseksi taas
suunnistuspaitoja ja juoksupukuja, joissa kolme mainosta paikallisilta yrityksiltä.
Vakka-Rastin suunnistajat ovat muodostaneet Vapaaehtoisen pelastuspalvelun
maastoetsinnän organisaation ja valitettavasti myös tositilanteita on tarjottu.
VaPePa:n hälytykset hoidetaan tekstiviestein ja puhelinketjussa on noin 25 nimeä.

NUORISOTOIMINTA
Vakka-Rasti järjesti vuonna 2016 toimintaa nuorille.
Kevätkaudella pidettiin suunnistuskerhoa alle kymmenvuotiaille. Vetäjinä Julia
Suopajärvi, Peppi Vuorela ja Ari Suopajärvi. Tilaisuuksia oli kaikkiaan 14 ja nuoria
osanottajia yhteensä 71 (+14 aikuista). Syyskaudella tilaisuuksia oli kaikkiaan 14
ja nuoria osanottajia yhteensä 91 (+14 aik.).
Huhtikuussa 23.-24.4. järjestettiin nuorten leiri Kammelassa Itälän tilalla ja
mukana oli 13 lasta ja 8 aikuista. Leirin aikana oli monipuolisia
suunnistusharjoituksia niin sprintti- kuin perinteisellä kartalla, U:gissa ja
Laitilassa. Harjoitusten lisäksi oli yhdessäoloa ja saunomista.
Touko-kesäkuussa järjestettiin perherasteja 4 kertaa Santtion, Kukonmäen,
Sorvakon ja Myllymäen kartoilla. Perherasteilla mukana 45 nuorta ja 21 aikuista.
Perinteinen Hippo-suunnistus järjestettiin 5.5. Santtion urheilukentän maastoissa.
Osallistujia oli 85 lasta vanhempineen (yhteensä 175). Reittien jälkeen nautittiin
Osuuspankin lahjoittamista mehuista ja pipareista. Kaikki osallistujat palkittiin
pankin lahjoittamilla rannekukkaroilla.
Särkänniemi-suunnistukseen (21.5.) Tampereelle mentiin taas bussilla ja mukana
oli 21 jäsentä (14 nuorta kilpailemassa).
Suomen Suunnistusliiton Leimaus-leirillä 6.-9.6. Ikaalisissa oli 3 nuorta + 1 ohj.
Angelniemen Ankkurin 1.-3.8. järjestämälle nuorten avoimelle alueleirille osallistui
5 Vakka-Rastin nuorta. Nuorten kannustettavia osallistumisia eri leireille
rahoitettiin VaRa-kunniajäsenten (Luntamo ja Hirvonen) rahastojen tuella.
Nuoret osallistuivat taas ahkerasti kauden aikana moniin kisoihin, mm.
kansallisiin, Fin5:lle ja muille rastiviikoille sekä Am-kisoihin. Koko kauden
kilpailujen luokittelussa 1-luokkaan ylsivät Elisa Pirilä ja Julia Suopajärvi.
Uudenkaupungin kouluille tehtiin suunnistusratoja. Saarniston ja Hakametsän
kouluissa pidettiin ”esitelmää” suunnistuksesta lajina, mukana n. 250 oppilasta.
Koululiikuntaliiton SM-rasteille Kajaanissa osallistui Rasmus Ruusuvuori.

KILPASUUNNISTUSTOIMINTA
Jaosto nimesi eri sarjojen yhteyshenkilöt viestijoukkueiden kokoamista varten,
kuten myös Jukolan ja Venlojen viestien juoksujärjestykset. Lappee-Jukolan
elämyksiin osallistuttiin 1 joukkueella ja Venlojen viestiin 2 joukkueella. Halikkoviestissä seurasta oli muutaman vuoden tauon jälkeen 15 suunnistajan joukkue.
Varsinaisessa kilpasuunnistuksessa seurasta rekisteröityi 25 suunnistajaa
(luokittelu). MM- ja SM-kisoista, kansallisista ja Am-rasteilta yht. 282 suoritusta.
Ilmoittautumiset hoidettiin Suunnistusliiton Irma-järjestelmällä.
Entiseen tapaan viikoittain vedettiin Saarniston koulussa kuntopiiriharjoituksia:
talvella 11 kertaa (90 osallistujaa) ja syksyllä 9 kertaa (58 osallistujaa). Vuoden
illat sujuivat uuden cd-soittimen rytmein sekä uusilla kuntopatjoilla hikoillen.
Kauden päätapahtumana VaRa järjesti jo 7.2. ensimmäistä kertaa Turku Sprint
Cupin osakilpailun Sorvakon-Mörnen jäätiköillä sekä alueellisen luentotilaisuuden
ruokailuineen Viikaisten koulussa. Vakka-kisoista seura järjesti 13.9. Vakka-yön
Kalannin Läpikallion metsissä. Vakka-kuntorastiviikon 2. ilta oli 26.7. Sannaisilla.
Varsinais-Suomen alueella ratamestarien jatkokoulutukseen osallistuneille 1-2
luokan ratamestareille on vuoden aikana haettu 6 kpl rm-korttien uusintoja.

KUNTO- JA TERVEYSLIIKUNTA
Kunto- ja terveysliikunnan vuoden avauksena pidettiin 8.5. Äitienpäivän 38.
valokuvasuunnistus Pakkahuoneentorilta. Liikkeellä kävelyn tai pyöräilyn
lenkillä oli 333 osallistujaa.
Kaupungin liikuntatapahtuma pidettiin 17.5. Mörnen-Sorvakon alueella.
Uudet suunnistajat saivat ohjausta halutessaan. Kaikkiaan 109 henkilöä otti osaa
liikunnallisen illan tähän osuuteen.
Lisäksi
samaan
aikaan
pidettiin
Mörnen
virastotalon
ympäristössä
tarkkuussuunnistuksen esittely kokemäkiläisen lajihuipun Jari Turton
ohjauksessa. Tapahtuma oli laatuaan ensimmäinen seurahistoriassa ja se veti
mukaan peräti 72 osanottajaa, mikä määrä herätti myös valtakunnallista
huomiota Suunnistusliiton TrailO:n virallisilla nettisivuilla.
Kolmantena
kunto-terveysliikunnan
tapahtumana
pidettiin
23.10.
polkujuoksu/-kävely Hiujärven ympäri. Osanottajia lenkillä oli 34.
Aikuisten suunnistuskoulu pidettiin Hanna Helin-Luotosen vetämänä ja
apuohjaajien tukemana keväällä. Ohjelmassa oli 4 harjoitusta (teoriaa sekä
käytäntöä) ja koulussa mukana 18 osanottajaa.
Kuntorasteja pidettiin 22 kertaa huhtikuusta syyskuuhun.
Suorituksia 422
osallistujan (ed. vuonna 385) voimin yhteensä 2.246 (ed. vuonna 2.187).
Osanottajia n. 102/ilta (ed. vuonna 99). Rastikausi päätettiin saunailtaan.
Kuntorastien ratamestareille järjestettiin 7.4. koulutusilta, aiheena ratojen
laadinta ja Condes-ratamestariohjelman käyttö. Mukana oli 10 osanottajaa.
Perinteisiä kiintorasteja löytyy tällä hetkellä Salmen ja Lakkiassuon kartoilla ja
karttoja voi tulostaa netistä.

KARTOITUSTOIMINTA
Kauden aikana valmistui ja raportoitiin Suunnistusliitolle kaksi uutta karttaa:
Vallinkallio /ostopalvelu Antti Vainio. Kartta on ensikäytössä kuntorasteilla 2017.
Saranperä / Teuvo Suikkanen. Kartan ensikäyttö myös kuntorasteilla 2017.
Sannainen, laajennus / Pentti Karru. Kartta oli ensikäytössä 26.7. VakkaSuomen kuntorastiviikolla. Kartta raportoitiin U:gin kaupungille.

Päivityksiä ja korjauksia tehtiin monille vanhoille kartoille. Kartoitustyöhön
hankittiin GPS-vastaanotin ja muita pieniä apuvälineitä. Suunnistusliiton Ocadkarttakurssilla Kankaanpäässä 19.11. oli yksi edustajamme.
Uusissa kartoissa on hyödynnetty Maanmittauslaitoksen avointa kartta- ja
laserkeilausaineistoa, Saranperän kartassa käytettiin myös kaupungin ilmakuvia.
Kaikki kartat tehtiin tietokoneavusteisesti suoraan kartoitettavalla alueella, ja
sama tekniikka on ollut käytössä myös karttojen korjaustoiminnassa.
Suunnistusliitolta anottiin ja saatiin Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM)
karttarahaa uusiin karttoihin. Karttakohtaisen korvauksen suuruus riippuu kartan
ensikäytöstä, kilpailukartan korvaus on aina suurempi.
Uudenkaupungin kaupunki on myös merkittävästi tukenut suunnistuksen
liikuntapaikkarakentamista, karttojen valmistusta.

TIEDOTUSTOIMINTA
Sisäinen tiedotus: 16-sivuinen kausiohjelma Rasti-Muistio ilmestyi keväällä.
Muut tiedotteet Uudenkaupungin Sanomien seuratoiminta -palstalla.
Ulkoinen tiedotus: Suunnistusraportteja valokuvineen paikallis- ja aluelehtiin.
Muu tiedotus (mm. kuntorastit) internetissä Kari Jalavan ja Timo Tuomisen
valvomilla Sporttisaitti-muotoisilla sivuilla.
Yhdistysten Some-sunnuntaissa 25.9. Crusellissa oli yksi VaRa-osanottaja.
UUSIKAUPUNKI, 27.03.2017

VAKKA-RASTI ry
Hallitus

