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Tervetuloa mukaan  - tapahtumaan 

 

keskiviikkona 27. huhtikuuta 2011 klo 9.00 – 13.00 
 
 
Paimion Rasti järjestää Paimion keskustan alueella kaikille Paimion 1-3 – luokkalaisille perusopetuksen ja erityisopetuksen piirissä 
oleville oppilaille suuren koulusuunnistustapahtuman pääsiäisen jälkeisenä keskiviikkona. Mukaan on tulossa kaikki Paimion 
alakoulut. Suunnistustehtävien parissa vipeltää siis Ylä-Vistalla kirkkopuiston, kaupungintalon, kansanopiston ja koulukeskuksen 
ympäristössä kaikkiaan huikeat 400 lasta! 
 
Kokoontuminen klo 9.00 Vistan koulun hiekkakentällä 
 
Tapahtuma-alue Ylä-Vistan alue. Toimintapisteet sijaitsevat Koulukeskuksella, kaupungintalolla, kirkkopuistossa ja kansanopistolla. 
 
Rastiseikkailu  Rastiseikkailu on Suomen Suunnistusliiton kehittelemä tapahtumaformaatti, jonka tarkoituksena on esitellä kouluille mielekkäitä 

koulusuunnistuksen harjoitusmalleja hyvällä kartalla. Rastiseikkailu perustuu kiertopisteharjoitteluun. Viidellä toimintarastilla on erilainen 
kartanlukua, suunnistustaitoa, ketteryyttä tai Emit-leimausta harjoittava helppo tehtävä. Kartta on selkeälukuinen ja sopiva kartanlukutaidon 
ensiharjoitteluun. Tehtävät on suunniteltu siten, että oppilaat voivat suorittaa harjoitteita omaan tahtiin.  

 
Väriryhmät  400 oppilasta on jaettu kuuteen väriryhmään. Jaon on määrännyt ruokailuajat, jotka Hanhijoen ja Jokelan koulut ovat omatoimisesti sopineet 

Vistan ruokalan kanssa. Kriivarin koulun kannattanee myös kysyä ruokailumahdollisuutta Vistalla tai ottaa omat eväät, kuten oli alkuperäisesti 
ajateltu. Oppilaat on pyritty jakamaan luokkatason mukaan mahdollisimman samankokoisiin ryhmiin. Hanhijoen erityisoppilaat ovat omana 
ryhmänään ja heidän aikataulu on muita väljempi. Tämän takia Hanhijoen eo:n ruokailu on sovittu klo 11.55. 
 
Väriryhmät kiertävät omaa aikatauluaan seuraten toimintarasteilla. Toimintarasteilta toiselle siirrytään opettajien johdolla jonossa. Tässä 
kirjeessä on mukana Rastiseikkailun aikataulu ja seikkailukartta. Tutustukaa niihin jo etukäteen ja muistakaa ottaa mukaan tapahtumaan!  

 
Toimintarastit Toimintarasteja on viisi: aarteen etsintä, leimausrata, pistesuunnistus, tarkkuussuunnistus ja supersprintti. Toimintarastille siirtymiseen ja itse 

toimintaan on varattu aikaa yhteensä 30min. Poikkeuksena Hanhijoen erityisoppilailla on ainoastaan tarkkuussuunnistus, aarteen etsintä ja 
leimausrata, joten violetilla ryhmällä on aikaa käytettävissä enemmän sekä toimintaan että siirtymiseen. Jokaisella toimintarastilla on kolme  
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Paimion Rastin ohjaajaa. Ohjaajat vastaanottavat ryhmän, kertovat toimintaohjeet, jakavat tarvittavat materiaalit ja lähettävät oppilaat 
suorittamaan tehtävää lähialueelle. Pillin vihellys kertoo ajan loppumisesta toimintarastilla. Kukin on suorittanut tehtävää siihen mennessä  

 
sen verran kun ehtii, omien taitojen ja kykyjen mukaisesti. Ratasuunnittelussa on huomioitu turvallisuusnäkökulma, harjoitteet ovat 
autovapailla alueilla. Ohjaajat myös opettavat ja opastavat tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. 

 
Opet&vanhemmat Opettaja kuljettaa omaa luokkaansa väriryhmän mukana ja valvoo luokkaansa. Toimintarastin 

harjoitus suoritetaan vaihtelevasti joko pienryhmissä, pareittain tai yksin. Opettajat auttavat 
ryhmien muodostuksessa ohjaajan ohjeiden mukaisesti. Opettajia pyydetään joillakin 
toimintarasteilla myös avustustehtäviin. Opettajia pyydetään toivottamaan myös vanhemmat 
tervetulleiksi seuraamaan tapahtumaa. Vanhemmat voivat kiertää luokan mukana 
toimintarasteilla. 

 
Valmistautumisohjeet 1. Karttaan tutustuminen 

Toivomme että käytte oppilaiden kanssa läpi a) Mikä on kartta b) Yleisimmät karttamerkit 
(Ohessa olevaa seikkailukarttaa tutkaillen) 
Opetusmateriaalia karttaopin ja karttamerkkien opetteluun löytyy esimerkiksi www.olekartalla.fi 
sivuilta: 
http://www.olekartalla.fi/SSL/ole.nsf/sp2?open&cid=Content278B6&sslnf=Navi\Kartanlukutaito
&sslnfa=o  
 
2. Värikylttien valmistaminen 
Valmistakaa luokallenne oman väriryhmäkyltti kepin päähän omaa luovuutta käyttäen. 
Opettaja kantaa kylttiä tapahtumassa johdattaessaan luokkaa. Voitte myös pukeutua 
väriryhmänne värin mukaisesti! 

 

Nähdään Rastiseikkailussa iloisin ja 

reippain mielin!  
 
 

Paimion Rasti Ry       
 
Yhteyshenkilö: Katri Lindeqvist   katri.lindeqvist@hotmail.com   puh. 044 3236657 
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Rastiseikkailun aikataulu ja seikkailukartta 

  SININEN PUNAINEN VIHREÄ KELTAINEN ORANSSI     VIOLETTI 

  
Vista  1lk:t + 
Myllyhaka Vista 2lk:t & 3lk:t Jok,Hanh,Kriiv 1lk:t Jok,Hanh,Kriiv 2lk:t Jok,Hanh,Kriiv 3lk:t     Hanhijoki eo 

klo 81 opp. 90 opp. 76 opp. 76 opp. 61 opp.   klo 13 opp. 

9.00-9.45 Lähtö Lähtö Lähtö Lähtö Lähtö   9.00-9.15 Lähtö 

9.45-10.15 3 4 5 1 2   9.15-10.00 2 

10.15-10.45 5 1 Ruokailu Ruokailu Ruokailu   10.15-11.00 4 

10.45-11.15 4 5 1 2 3   11.15-11.55 1 

11.15-11.45 Ruokailu Ruokailu 2 3 4   11.55-12.45 Ruokailu 

11.45-12.15 1 2 3 4 5   12.45-13.00 Maali 

12.15-12.45 2 3 4 5 1       

12.45-13.00 Maali Maali Maali Maali Maali       

 
 
 


