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– Mobo -suunnistus on
koukuttavampaa, kuin Pokemon Go!
Kännykkä käteen ja harjulle
– Ravi:n uudet kiintorastit
aloittelijoillekin mieluisat
Q – Saattaa olla, että jokunen koululainen alkaa ihmetellä, että mitä ihmettä
koulun nurkalle on laitettu, virnistää Rasti-Vihdille uusinta uutta-, vapaasti
käytettävissä olevan mobiilisovelluksen kautta toimivan kiinteiden rastien mobiilisuunnistusreitin kehittänyt Niko Sorvari.

Kerrasta koukkuun
– koulussakin?
– Koululaisten tutkaillessa tolpan nokkaan kiinnitettyä rastia kännykän
kanssa, saattavat he ihan
huomaamattaan kiinnostua
suunnistuksesta. Rasteja voi
lähteä metsästämään Nummelanharjulle erittäin helposti uimahallilta käsin.

Suunnistus
helpompaa,
kuin koskaan
Rasti-Vihti rakensi viime
viikolla Nummelanharjulle
niin sanotut MOBO -rastit.
Lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista Mobile
Orienteering. Nummelan-

harjun siistille mäntykankaalle vietiin kiinteitä rasteja leimauskoodeineen 12.
Kyseessä ovat kiintorastit,
joita kuka tahansa älypuhelimen omistava voi käydä koska vain kiertämässä.

Rata aktivoidaan
tällä viikolla
– Mobo -rastit ovat juuri
saatu metsään, mutta niitä
ei ole vielä aktivoitu käyttöön. Uskoisin, että ensi
viikolla saamme radan aktivoitua, kertoo Sorvari.
Sorvari sai RaVi:n porukasta ensimmäisenä idean
Nummelaan uuden keksinnön tuomisesta. Nyttemmin
useampi vihtiläinen pihkaniska on nikkaroinut harjulle rastit, suunnitellut ja
piirtänyt alueen kartan ja
laatinut vielä sitten karttapohjaan suunnistureitin.

– Koukuttavampaa,
kuin Pokemon Go!
– Mobo on tällainen metsässä juostava vastine Pokemon Go -pelille, Sorvari nauraa.

Sara Sorvari (4) osaa leimata mobiilirastinkin! Taitava tyttö. – Sara on ollut ihan vauvasta asti mukanani suunnistamassa täällä
harjullakin. Hän menee täällä, kuin kala vedessä, isä Niko Sorvari kertoo.
Sorvari kertoo, että tällä
hetkellä Mobo -rasteja on
ympäri Suomea jo 130 eri
reitillä. Joissain kaupungeissa kiintorastireittejä voi

olla useitakin. Espoossa niitä on ainakin kolme.
– Vihtiä lähimmät Mobo
-reitit ovat mm. Oittaalla ja
Karkkilassa, Sorvari kertoo.
Lisää kiinteitä rasteja harjulle on luvassa jälleen ensi
vuonna. Rasteja tulee olemaan silloin tuplasti nykyiseen verraten. Rastien välitkin pitenevät ja reitti vaikeutuu jonkin verran.

myillen.
Paperiversionkin RaVi
tarjoaa halukkaille. Paperikarttoja toimitetaan lähiaikoina todennäköisesti Nummelan uimahallille.
Yksi mahdollisuus on myös
tulostaa kartta RaVi:n sivuilta, joskin edelliset ovat
vasta työn alla. Tällä hetkellä parhaiten toimii mobiilisovellus.

Kartta oikein päin?
Kiintorastien paikkaa on
myös vaihdettava joka vuosi. Silloin mielenkiinto säilyy reittiin.
– Tällä hetkellä tämä on
erittäin helppo reitti. Nämä
kiintorastit ja sovellus ovat
siitä käteviä, että tämän
kautta voi myös harjoitella helposti suunnistamaan.
Puhelin tai tabletti toimii samalla niin karttana
kuin kompassina. Sovelluksen karttaa oppii pitämään
puhelimen näytölle ilmestyvän kompassin punaisen
pohjoisneulan avulla oikein
päin. Kompassin sininen
neula näyttää etelään.
– Aloittelijoille kartan oikein päin pitäminen lienee
aluksi se haastavin juttu.

– Mobolla
iltarasteille
RaVi:n Niko Sorvari katsoo, onko kartta oikein päin! Tuliterät Vihdin Mobo -kiintorastit ovat nyt
Nummelanharjun upeassa, helppokulkuisessa ja kauniissa maastossa.

Sorvari huomauttaa, että
jos on aina mielinyt iltarasteille, muttei ole kehdannut mennä, ovat Mobo
-rastit mitä erinomaisempia

Yhdistetyn olympiavoittaja Hannu Numminen
suunnittelee paluuta kilpailuihin
Q Hiidenrannassa perheineen vuodesta 2012 lähtien asunut olympiavoittaja
ja maailmanmestari Hannu
Manninen on palaamassa yhdistetyn kilpailuihin.
Manninen (38) osallistui
viime keväänä yhdistetyn
SM-kisoihin Taivalkoskella ja sijoittui neljänneksi.

– Taivalkosken kisa tuntui tosi kivalle, ja aloin
miettiä, voisiko sitä tulevan kauden aikaan käydä
lisää kisoja, Manninen kertoi tiedotteessa.
Manninen aktivoi kilpailuihin vaadittavan FIS-koodin kesällä ja odottaa kilpailukarenssiajan päätty-

mistä. Lopullista päätöstä
paluusta Manninen ei vielä ole tehnyt.
– Suurin tavoitteeni on
nähdä, vieläkö pystyn haastamaan nuorempia ja kuinka kovaan kuntoon pystyn
tämmöisellä harjoittelulla,
sanoo Manninen.
Manninen on voittanut

maailmancupin kokonaiskilpailun neljästi. Hän voitti
Sapporon MM-kisoissa 2007
sprinttikultaa. Joukkuekilpailussa hänen meriitteihinsä kuuluvat muun muassa
olympiakulta ja kaksi maailmanmestaruutta.

Helpompaa,
kuin koskaan?

...ja tältä se näyttää! Mobo
-rastit ovat nyt kahta viimeistä lukuun ottamatta kaikki
jykevästi niin Nummelanharjulla kuin matkapuhelimen kartassa.
suunnistuksen harjoitteluun
ja itseluottamuksen nousemiseen taitojen kasvaessa.
Mobo -rasteja voi etsiä yksitellen, muutamaa kerralla tai kiertää koko reitin;
juuri sitä vauhtia, mikä on
itselle sopivin. Rasteja voi
sitten kiertää nopeammin
ja nopeammin, kun taidot
karttuvat.
Nummelanharjun Mobo
-rastit sopivat myös ihan
pienillekin lapsille. Aikuiset voivat etsiä rasteja, kun
lapset voivat turvallisesti
juosta pohjaltaan siistissä
harjumetsässä vanhempien perässä. Taitotasoltaan
rastit ovat sellaiset, että esimerkiksi pikkukoululaiset
pystyvät jo etsimään niitä
sujuvasti.

– Koulusuunnistuksesta
hauskempaa!
– Tarkoituksenamme onkin näin aluksi tuoda rastit
juuri tähän koulun viereen.
Syksyllä aiomme hieman
perehdyttää opettajia järjestelmään ja yleisiin suunnistustaitoihin. Teemme koulusuunnistuksesta
helppojen kiintorastien kautta
aavistuksen mukavampaa
puuhaa, Sorvari kertoo hy-

Jokaisen rastin leimaus
menee nettiin Mobo -sivustolle, josta näkee reaaliajassa kaikkien Suomessa olevien reittien kullakin
hetkellä rasteja leimanneet
henkilöt. Jokainen leimaus
tallentuu sovellukseen. Sieltä voi selata omia kierroksiaan, kuten myös muiden.
Sovelluksen kautta
Mobo -rastien lähtöpaikan Nummelanharjun koulun ja lukion viereen, uimahallin kulmalle. Sieltä löytyy harjua kiertävän reitin
ensimmäinen rasti.
– Olimme viime viikonloppuna muuten Imatran
kylpylässä lomamatkalla.
Siinä vieressä oli paikallinen Mobo -rata. Ei tarvinnut kuin laittaa verkkarit
päälle ja ottaa kännykkä
mukaan. Tällä tavoin voi
käydä todella vaivattomasti treenaamassa.

Ratoja Suomessa
jo 130
Mobo -rasteja on ympäri
maata. Internetistä voi etsiä paikkakunnat ja reittien
sijainnit tarkemmin.
Ensimmäiset Mobo -rastit kehitettiin vuonna 2012
Virossa.
2014 rastit saapuivat Suomeen, jolloin maahamme
tehtiin 14 ensimmäistä rataa. –ms
Lisää tietoa Mobo -rasteista saa osoitteesta http://
mobo.suunnistus.fi/.

