
Tervetuloa Suunnistuskerho 

Tervetuloa SK Pohjantähden 

HIPPO-suunnistuskouluun

OULU



Hippo-koulusta

• Leikin kautta - liikkumisen ja yhdessäolon ilo 
tärkeintä

• Kolmella ensimmäisellä kerralla opetellaan ja 
kerrataan suunnistusasioita pienryhmissä 
harjoitusten kautta – vanhemmat voivat olla 
mukana

• Sitä seuraavissa harjoituksissa lapset kiertävät 
radan vanhemman kanssa tai itsenäisesti, mutta 
ohjausta myös järjestetään – pyydä ohjaajaa 
rohkeasti mukaan! Olemme teitä varten.



Ohjelma 
Keskiviikkoisin klo 18.00

ke 25.4 Hippo-esittelytapahtuma Lintulammen koulu

ke 2.5 Suunnistuksen peruskäsitteet Lintulammen koulu

ke 9.5 Kartan suuntaus Lintulammen koulu

Maanantaisin kello 18.00

14.5. Maastoharjoitus OsVa Sarkkiranta

20.5. Kisoihin tutustuminen IiSun kisat Ii

21.5. Pokaalijahti 1 LaiVe Tyrnävän Ampumarata

26.5. Päiväleiri Pohjant Lumijoki

28.5 Maastoharjoitus HaHe Takkuranta, Metelinharju, Lintumaanpolku 

11.6. Pokaalijahti 2 OsVa Kisakangas, Oulunsalo

18.6. Maastoharjoitus LaiVe Ponkila, Kirkkosaari, Muhos

25.6. Pokaalijahti 3 HaHe, Asemakylän Koulu, Asemakylänraitti 1, Haukipudas 

6.8. Maastoharjoitus Pohjant Rantakylä, Liminka

13.8. Pokaalijahti 4 Pohjant Sankivaara, Oulu

20.8. Maastoharjoitus VePo tarkentuu myöhemmin

3.9. Maastoharjoitus KiimU tarkentuu myöhemmin

10.9. PokaaliGaala / Pokaalijahti 5 KiimU Laivakangas, Jääli, Kiiminki



• Maastoharjoitukset sisältävät erilaisia suunnistustehtäviä
• Pokaalijahdissa radat ja lähtö ovat kuin kilpailuissa (RR, 

TR, suora, emit-leimaus, ajanotto), mutta on harjoitus
• Kaikki jotka ovat käyneet vähintään 3 

pokaalijahtiharjoitusta palkitaan pokaalilla
Pokaalifinaalissa

• Päiväleirillä usempi harjoitus, sis. lounaan
• Kisoihin tutustuminen yhdessä ohjaajan tai vanhemman

kanssa – sekin harjoitus

Harjoituksista



Lasten leiri la 26.5.
Tervetuloa 6-14 – vuotiaille suunnattuun suunnistuspäivään Lumijoelle, Lumi-Ukkojen hiihtomajan 
maastoihin la 26.5.2018 klo 10-15 

Ohjelmassa:
• Tutustumista leikkien  
• Aamupäivällä suunnistusharjoitus
• Lounas
• Lounaan jälkeen pieni ”välipalasuunnistus” innokkaimmille
• Iltapäivällä toinen harjoitus

Hiihtomajan tilat ovat käytettävissämme.

Varusteena: Säänmukaiset liikunnalliset vaatteet ja kengät (muista vaihtovaate!), karttamuovi sekä 
iloinen leirimieli! 

Järjestää: SK Pohjantähti



Suunnistustaidosta

• Opetuksessa läpikäytäviä asioita
– Suunnistajan pelisäännöt
– Liikunnan ja terveiden elämäntapojen tärkeys
– Karttakäsite
– Karttavärit ja –merkit
– Kartan suuntaaminen maaston mukaisesti
– Suunnitelma, havainnointi
– Isommilla lisäksi kompassin käyttö



Vanhemman rooli

• Innosta ja kannusta
• Kuljeta
• Kulje mukana

Välillä keskittyminen esim. opetukseen tai 
kartanlukuun herpaantuu. Silloin on hyvä tehdä 
jotain muuta, vaikka ottaa spurtti polulla, kiivetä 
kivelle, syödä marjoja…mennään lapsen tahdilla!



Suunnistus harrastuksena

• Sopiva aloitusikä on kouluun lähtöaika, mutta mukaan ehtii oikein 
hyvin vielä myöhemminkin – ja toki aiemminkin, jos lapsi on asiasta 
kiinnostunut!

• Lajia voi harrastaa sekä kuntoilumielessä että kilpailumielessä, 
sarjat 90 vuoteen asti

• Luonnossa liikkuminen kehittää monipuolisesti motoriikkaa ja 
liikkuvuutta

• ”Kansalaistaito”
• Edullinen harrastus
• Oulurastit 2 – 3 krt/vko
• Muut seuran harjoitukset ja leirit



Kilpailutoiminta

• Kilpailuja tarjolla kesällä melkein jokaisena 
viikonloppuna – talvella voi hiihtosuunnistaa

• Henkilökohtaisia ja viestejä
• Sarjat H/D 8 alkaen, useimmiten H/D 10
• Menestyminen ei tärkeintä vaan kilpailut ovat 

hyvä oppimiskokemus, matkoilla tutustuu uusiin 
ystäviin

• Tule rohkeasti mukaan – ota yhteyttä ohjaajaan 
miten aloitaa

• Seuran jäsenyys ja lisenssi vaaditaan



Varusteet

• Jalkineeksi sopivat ulkoilukengät: lenkkarit, 
kumpparit tai suunnistuskengät

• Pitkähihainen paita/takki, pitkälahkeiset housut
• Sopivan lämmintä ja kevyttä kelin ja lapsen 

liikkumisen mukaan
• Vaihtosukat ja kengät mukaan
• Juomapullo
• Karttamuovi (saat sellaisen koulusta, pidä tallessa)



Maksuista

• 80 eur/lapsi
• Sisältä Hippo-kesän ohjelman: harjoitukset, leirin, 

kilpailuun tutustumisen, pokaalifinaalin
• Seuran jäsenyys ja oikeudet
• Vakuutuksellinen lisenssi
• Maksetaan laskulla viimeistään 7.5.
• Jos koko perhe haluaa liittyä jäseneksi (120 euroa), 

Hippo-kesän hinta on 20/lapsi.



Oikeus tulla nimitetyksi valmennus- tai nuorten ryhmiin
Oikeus seuran valmennustuki- ja stipendijärjestelmään
Oikeus käyttää IRMA ilmoittautumisjärjestelmää kilpailuihin ilmottautumisiin
Oikeus käyttää seuran edustusasuja ja seuratunnuksia
Oikeus käyttää seuran palveluita ja tukea kilpailumatkoissa, yhteistilaisuuksissa ja 
vastaavissa tapahtumissa
Oikeus osallistua seuran viestijoukkueisiin ja saada seuran tuki yhteisiin kilpailumatkoihin 
kuten Jukolan viestiin, Venlojen viestiin ja 25–mannaviestiin
Vapautus osallistumismaksusta seuran järjestämillä Oulu–rasteilla
Oikeus osallistua seuran järjestämiin tapahtumiin

Jäsenedut



Oulun Osuuspankin tapahtumat sivujen kautta (Lyyti-
ilmoittautumisjärjestelmä)

https://uusi.op.fi/web/op-oulu/tapahtumat

Ilmoittautumiset 30.4 
mennessä



SK Pohjantähti lunastaa kaikkien seuransa 14-vuotiaiden ja 
sitä nuorempien vakuutuksellisen lisenssin. Sitä varten 
vanhemman täytyy
-luoda itselle ja huollettavalleen profiili Suomisportissa ja 
täytettävä tarvittavat tiedot (myös sposti, puhnumero & 
henkilötunnus) ellei lapsella profiilia jo ole jonkun toisen lajin 
toimesta
-luoda lapselle profiili Suunnistusliiton IRMA-järjestelmässä

Tarkemmat ohjeet lähempänä!

Lisenssin ja vakuutuksen 
lunastus



Kiitos!


