
Kalevan Rastin 
toimintakäsikirja

Liikuntaa luonnossa lapsille, nuorille ja aikuisille, 
kuntoilijoille ja huippusuunnistajille.
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Toiminta-ajatus 
Kalevan Rasti on vuonna 1950 perustettu suunnistuksen erikoisseura, joka toimii Pohjois-Karjalan 
alueella. Kalevan Rasti ylläpitää ja kehittää suunnistuksen harrastusmahdollisuuksia Pohjois-
Karjalassa. Seura tarjoaa eri-ikäisille jäsenilleen ja alueen muille liikunnanharrastajille 
laadukkaita harrastusmahdollisuuksia urheilun ja hyvinvointiliikunnan parissa. Kalevan Rasti 
tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden kehittyä suunnistajana aina kansainväliseen menestykseen 
asti. 

Kalevan Rastin neljä tärkeää osa-aluetta ovat lasten ja nuorten suunnistus, kuntosuunnistus, 
kilpa- ja huippusuunnistus sekä suunnistuskilpailujen järjestäminen. 

Eettiset linjaukset ja arvot 
Noudatamme urheilun eettisiä periaatteita, emme käytä laittomia, esim. doping, 
toimintatapoja. Toimimme avoimesti ja vastuullisesti sekä luontoa että toisia ihmisiä 
kunnioittaen. Haluamme edistää terveyttä, hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja menestystä. 

Arvoja: luonnon kunnioittaminen ja suojelu, avoimuus, yhteisöllisyys, yksilön kunnioittaminen ja 
kannustaminen, vastuullisuus ja reilu peli. 

Toiminnan/seuran tavoitteet  
Kalevan Rastissa järjestetään laadukasta suunnistukseen liittyvää toimintaa kaiken ikäisille sekä 
ylläpidetään ja kehitetään suunnistuksen harrastusmahdollisuuksia Pohjois-Karjalassa. 

Seuran tavoitteena on 
opettaa lapsille ja nuorille monipuolisia luonnossa liikkumisen taitoja, tukea perheiden 
yhteistä liikkumista sekä luoda pohjaa mahdolliselle kilpasuunnistajan uralle 
järjestää tehokasta ja virkistävää harrasteliikuntaa, liikuttaa mahdollisimman monia seuran 
jäseniä ja muita pohjoiskarjalaisia 
toteuttaa tasokasta valmennusta, menestyä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 
suunnistuksessa 
järjestää laadukkaita suunnistuskilpailuja 
kasvattaa jäsenten, aktiivisten toimijoiden ja nuorten aktiivisuunnistajien määrää 
olla innovatiivinen ja jäseniään palveleva seura 

Organisaatio ja yhteystietoja 
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenpidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa 
johtokunta, johon syyskokous vuosittain valitsee 6-10 jäsentä. Johtokunnan toimikausi on kaksi 
kalenterivuotta. Johtokunta kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuodessa. Johtokunnan 
kokouksissa pidetään pöytäkirjaa ja niiden tiivistelmät julkaistaan seuran nettisivuilla. 
Vuosikokoukset pidetään kahdesti vuodessa.  

Seuralla on toimisto ja varasto osoitteessa Merimiehenkatu 38. Seuratyöntekijänä toimii Mervi 
Pötry.  

Johtokunnan jäsenten ja toimiston yhteystiedot sekä toimiston aukioloajat: http://
wp.kalevanrasti.fi/seura/yhteystiedot/ 

http://wp.kalevanrasti.fi/seura/yhteystiedot/
http://wp.kalevanrasti.fi/seura/yhteystiedot/
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Toimintamuodot  

Ketunlenkki ja suunnistuskoulu 

Lapsille ja perheille suunnattu Ketunlenkki-
suunnistus kesämaanantaisin on 
suunnistuksen matalan kynnyksen 
tapahtumana lähialueella. Ketunlenkille 
osallistuu vuosittain noin 200-300 5-16-
vuotiasta lasta, nuorimmat yhdessä 
vanhempien kanssa. Ketunlenkille voi 
osallistua täysin ilman kilpailullisia 
tavoitteita. 

Lisätietoja ja ketunlenkkikalenteri 2018: 
http://wp.kalevanrasti.fi/ketunlenkki/ 

Ketunlenkin yhteydessä järjestetään 
suunnistuskoulu. Suunnistuskoulu on 
tarkoitettu 7-vuotiaille ja sitä vanhemmille 
aloittelijoille. Suunnistuskoulun jälkeen 
lapset ja nuoret siirtyvät halutessaan 
Ketturyhmiin, jotka muodostetaan pääasiassa 
taitotason mukaan. Näissä 
valmennusryhmissä tähdätään 
kilpasuunnistuksen puolelle, ja niissä toiminta 
on ympärivuotista ja tavoitteellista leireineen 
ja taitoharjoituksineen.  

Myös talvella nuorille tarjotaan 
yhteisharjoituksia viikoittain. Talvikauden 
2018 harjoitukset: http://wp.kalevanrasti.fi/nuorten-valmennusryhma/ 

Nuorten valmennusta koordinoi Mari Väisänen. 

Lasten ja nuorten kilpasuunnistusta lähialueella tuetaan järjestämällä kesän 2018 aikana neljä 
kilpailua, joissa on myös rastireitit. Nuorten Jukolaan osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. 

Yhteistyötä alakoulujen kanssa tehdään koulujen suunnistusopetuksen tukemiseksi.  

Nuorten tekemät pelisäännöt  
nuorille, vanhemmille  
ja valmentajille  

Ollaan kaikkien kavereita, toimitaan 
kaikkien kanssa, otetaan muut huomioon, 
kisapaikoilla ollaan yhdessä


Toimitaan sääntöjen mukaan 


Pidetään kiinni aikataulusta ja ollaan 
ajoissa valmiina! 

Saa treenata oman tason mukaisesti 
hyvällä omallatunnolla, ei ryhmäpainetta 
treenien määrässä 


Ei kiusata


Kunnioitetaan vanhempia 


Kaikki huomioidaan tasapuolisesti 


Yhteisöllisyys: Kisoihin mukaan teltta, viiri 
ym, tärkeintä ei ole voitto vaan ilo ja 
seura-asu


Sitoudu, koska olet tärkeä myös muille 

http://wp.kalevanrasti.fi/ketunlenkki/
http://wp.kalevanrasti.fi/nuorten-valmennusryhma/
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Kuntorastit ja talvirastit 

Joensuun seudun kuntorastit ja talvirastit 
ovat kaikille suunnistuksesta kiinnostuneille 
tarkoitettuja viikoittaisia 
suunnistustapahtumia, joita KR järjestää 
yhteistyössä Joensuun seudun muiden 
suunnistusseurojen kanssa. Kuntorastikausi 
alkaa huhtikuussa ja jatkuu lokakuun loppuun 
saakka. Kuntorasteista on viime vuosina tullut 
Joensuun suurin, kaikille avoin ja toistuva 
liikuntatapahtuma. Kesätorstaisin suunnistajia 
on ollut mukana jopa yli 300 henkilöä. 
Tavoitteena onkin tarjota terveys-, kunto- ja 
luontoliikuntaa sekä kullekin sopivan tasoista suunnistushaastetta mahdollisimman monille. 

Kuntosuunnistustapahtumissa on käytössä yhteinen toimintatapa ja laatukriteeristö, jota kaikki 
järjestävät seurat noudattavat. KR:n tapahtumien ratamestareille pidetään kevättalvella 
yhteinen palaveri, jossa sovitaan kuntosuunnistustapahtumien järjestelyistä ja opastetaan 
ratasuunnittelussa. Talvirasteja järjestetään kahdeksan kertaa helmi-huhtikuussa.  
Kuntosuunnistuksen vastuuhenkilö on Timo Lipponen. 

Lisätietoja ja 2018 talvirastit: http://wp.kalevanrasti.fi/talvirastit/ 

Lisätietoja ja 2018 kuntorastit: http://wp.kalevanrasti.fi/kuntorastit2018/ 

Taitoharjoitukset 

KR järjestää sulan maan aikana laadukkaita taitoharjoituksia, jotka ovat avoimia myös muiden 
seurojen suunnistajille. Taitoharjoituksissa käytetään seudun parhaita ja vaativimpia maastoja 
sekä laadukkaita karttoja. Taitoharjoituskalenteri suunnitellaan niin, että niissä on mahdollista 
tehdä viimeistelyharjoitus kauden tärkeimpiin kisoihin. 

Talvikauden yhteisharjoitukset 

Talvirastien lisäksi talvikaudella on mahdollisuus yhteisharjoituksiin Areenan ratavuorolla 
tiistaisin, ohjatussa jumpassa keskiviikkoisin ja sählyssä sunnuntaisin Pielisjoen koululla. Kaikki 
tapahtumat löytyvät helposti nettikalenterista:  http://wp.kalevanrasti.fi/kalenteri/ 

Urheiluakatemia 

Lukiossa, AMK:ssa ja yliopistossa opiskelevilla suunnistajilla on mahdollisuus osallistua Joensuun 
Urheiluakatemian aamuharjoituksiin kolmesti viikossa Aaro Asikaisen johdolla. http://
wp.kalevanrasti.fi/joensuuhun-opiskelemaan/ 

Kilpaileminen 

Eri ikäiset seuran jäsenet osallistuvat aktiivisesti suunnistuskilpailuihin Suomessa ja myös 
ulkomailla. Suomen kilpailukalenteri löytyy Suunnistusliiton sivuilta IRMAsta.  https://
irma.suunnistusliitto.fi/irma/public/competitioncalendar/view 

Seura hoitaa ilmoittautumiset ja osallistumismaksut valmennusryhmäläisten ja nuorten osalta. 
Muut kilpasuunnistajat tekevät sen itse IRMA-palvelussa.  

Suunnistuksen lajisääntöjen mukaan kaikkien niiden kilpailijoiden, jotka osallistuvat kansallisiin, 
kansainvälisiin tai SM-kilpailuihin tulee lunastaa kilpailulupa eli lisenssi. Samalla voi halutessaan 
ostaa myös vakuutuksen. Ilman Suunnistusliiton lisenssiä voi osallistua Jukolan ja Venlojen 

http://wp.kalevanrasti.fi/talvirastit/
http://wp.kalevanrasti.fi/kuntorastit2018/
http://wp.kalevanrasti.fi/kalenteri/
http://wp.kalevanrasti.fi/joensuuhun-opiskelemaan/
http://wp.kalevanrasti.fi/joensuuhun-opiskelemaan/
https://irma.suunnistusliitto.fi/irma/public/competitioncalendar/view
https://irma.suunnistusliitto.fi/irma/public/competitioncalendar/view
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viestiin sekä aluemestaruuskisoihin. Ohjeet lisenssin lunastamiseen löytyvät Suomen 
suunnistusliiton verkkosivuilta http://www.suunnistusliitto.fi/liitto/lisenssi/ Kalevan Rasti 
hankkii vakuutukselliset lisenssit 14-vuotialle ja sitä nuoremmille kilpasuunnistajilleen.  

Edustussuunnistus 

Kalevan Rastin huippusuunnistus tähtää henkilökohtaisten taitojen ja ominaisuuksien 
kehittämiseen tavoitteena niin kansainvälinen kuin kotimainenkin menestyminen yksilötasolla. 
Tätä valmentautumista palvelevat suurviestit Jukola ja Tiomila, joissa menestyminen on seuralle 
tärkeää. 

Kalevan Rastin edustussuunnistajat ovat voittaneet vuodesta 1999 lähtien 19 
maailmanmestaruutta ja yhteensä 40 maailmanmestaruusmitalia. 

Seuran miesjoukkue on voittanut kuusi kertaa Jukolan viestin ja viisi kertaa Tiomila-viestin. 
Seuran naiset ovat voittaneet kaksi kertaa Venlojen viestin ja kerran Tvåmilan. 

Edustusryhmän valmennusvastaavat ovat Antti Harju ja Jarmo Tonder, koordinaattorina toimii 
Jari Väisänen. 

Kilpailujen järjestäminen 

Kilpailujen järjestämisellä tuetaan lajin 
harrastamista lähialueella myös kilpatasolla. 
Hienot maastot ja laadukkaat kartat ovat 
mahdollistaneet lukuisten arvokilpailuiden, 
niin kansainvälisten kuin kotimaistenkin, 
järjestämisen. Seura on järjestänyt kolme 
kertaa Jukolan viestin, joista viimeisin 
Joensuu-Jukola 2017. 

KR pyrkii järjestämään vuosittain kansalliset 
suunnistuskilpailut tai aluemestaruuskisat ja 
muutaman vuoden välein lisäksi SM-kilpailut 
tai muut arvokisat.  

Vuonna 2018 KR järjestää Savo-Karjalan aluemestaruuskilpailujen pitkän matkan ja viestin 11. - 
12.8. Lisäksi järjestetään jo perinteinen polkujuoksukilpailu Lehmossa 1.9.  

Kesällä järjestetään myös neljät lähikilpailut, joiden tarkoituksena on erityisesti edistää lasten 
kilpailutoimintaa.  

Vuonna 2019 seura järjestää MM-katsastukset ja vuonna 2020 SM-yösuunnistuksen.  

Jäsenyys, jäsenmaksut 
Seuran jäseneksi ovat tervetulleita kaikki suunnistuksesta kiinnostuneet lapset, nuoret ja 
aikuiset. Jäseneksi voi liittyä rekisteröitymällä seuran jäsenpalveluun myClubiin ja maksamalla 
jäsenmaksun.  Palvelussa voi valita haluamansa jäsentyypin, jolloin myClub luo jäsenmaksun 
automaattisesti. Vanhoille jäsenille jäsenmaksulaskut lähetetään myClubin kautta tammikuun 
alussa.   

Lisätietoja ja jäseneksi rekisteröityminen:  http://wp.kalevanrasti.fi/seura/liity-jaseneksi/ 

http://www.suunnistusliitto.fi/liitto/lisenssi/
http://wp.kalevanrasti.fi/seura/liity-jaseneksi/
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Tiedottaminen   
Seuran nettisivujen ajantasaisella ylläpidolla varmistetaan nopea tiedonkulku ajankohtaisista 
asioista: tapahtumakalenterit, tiedotteet, uutiset, ilmoittautumislomakkeet toimitsijoiksi.  

Jäsenkirjeitä lähetetään 4-6 kertaa vuodessa sähköpostitse Myclubin kautta. Tapahtumista 
tiedotetaan myös facebookin, twitterin ja instagamin kautta sekä Karjalaisen urheiluseurat-
palstalla. Erillisiä tiedotteita ja sähköpostia käytetään myös eri kohderyhmien informoimiseen.  

Johtokunnan jäseniin ja seuratyöntekijään voi ottaa yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. 
http://wp.kalevanrasti.fi/seura/yhteystiedot/ 

http://wp.kalevanrasti.fi/seura/yhteystiedot/

