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Varaa tapahtumapaikka ajoissa.
Ilmoita pitopaikan karttalinkki tai katuosoite (esa.kartat@gmail.com).
Suunnittele radat.
Rata-aineistot on toimitettava tulostukseen viimeistään edellisen viikon torstaina osoitteeseen
esa.kartat@gmail.com. Tulostetut kartat löytyvät Navakan katoksesta.
Ilmoita edelliselle järjestäjälle tapahtumasi tiedot ainakin viikkoa ennen.
Rastit metsään.
Opasteet paikoilleen.
Pidä tapahtuma.
Arvo arvontapalkinnot. Ilmoita voittajien nimet tulospalveluun.
Toimita perjantain aamupäivän aikana seuraavan tapahtuman tiedot Somero-lehteen
arvontavoittajineen.
Rastit pois metsästä.
Tilitä rahat jaoston tilille.

Aloitus
Aloita valmistelut ajoissa, vähintään 2-3 viikkoa ennen tapahtumaa tapahtumapaikan määrittämisellä.
Myös uusia lähtöpaikkoja kannattaa etsiä. 2km rata on suuressa roolissa lähtöpaikan valinnassa ja
tietysti parkkialue. Iltarastitapahtumaan tulee 50 – 100 autoa. MUISTA AINA KYSYÄ
TAPAHTUMAPAIKAN MAANOMISTAJALTA LUPA.
Ilmoita nettisivun karttalinkkiä varten valitsemasi paikan osoite hyvissä ajoin sähköpostilla Jarkko
Tuomolalle (esa.kartat@gmail.com).
Hanki riittävä ryhmä: Vähintään 4-6 henkilöä. Paikoituksen ohjaukseen tarvitaan 1-2 henkilöä,
karttojen myyntiin 1-2 henkilöä ja 1 henkilö tulospalveluun.
Tarvikkeet
Rastileimasimet, rastiliput, opasteet, infotaulu, lähtö- ja maalivaatteet, vuokraemitit, kassalaatikko,
kahvipaketit, pressut, huomioliivit ja teltan saat varastosta Esakallion tanssilavan alakerrasta.
Torstairastitkansio, jossa on kaikki ohjeet, luettelo kausikorteista, luettele vuokraemiteistä,
arvontapalkintojen voittajat
Avain roikkuu naulassa ulko-oven vasemmalla puolella tolpassa.
Ilmoitus Somerolehteen
Ilmoita edelliselle järjestäjälle lehti-ilmoitukseen tarvittavat tiedot, päivämäärä, kartta, opastus, osoite
viimeistään edelliseen torstaihin mennessä.
Kartat
Jarkolta saat digitaalisen kartan, jotta pääset suunnittelemaan ratoja Condes-ohjelmalla. Tarvittaessa
saat Jarkolta myös paperikarttoja. Varmista myös karttasi mahdolliset suunnistuskieltoalueet. Jos kartta
on vielä työn alla, kysele tilannetietoja Marko Ylösmäeltä, 050 345 9893, m.ylosmaki@gmail.com.
Suunnittele radat. Myös kielletyt alueet, uudet tiet ja uudet hakkuut kannattaa piirtää karttoihin.
Ratojen suunnitellaan ja piirretään Condes-ohjelmalla. Jarkolta ja netistä (www.condes.net) saat tietoja
kyseisestä ohjelmasta.
Karttojen tulostus
Kartat tulostetaan Postipalvelu Navakassa. Yhdyshenkilönä Navakkaan on Jarkko Tuomola, 0500745739. Aineiston on oltava Jarkolla viimeistään edellisen viikon torstaina. Lähetät aineisto
sähköpostilla Jarkolle esa.kartat@gmail.com. Ratatiedoston lisäksi lähetä myös karttatiedosto.

Tulostetut kartat löytyvät Navakan katoksesta Vanhatie 13.

Leimasimet
Leimasimia on käytössä kaksi sarjaa, koodit 31-65 ja 140-174. Varaston seinällä, netissä ja Torstairastit
kansiossa on luettelo siitä, mikä sarja on varattu millekin tapahtumalle. Kuittaa seinäluetteloon

milloin hait leimasimet ja milloin palautit. Koodit 110-139 on varasarja, jos tarvitset lisää
leimasimia, niin ota tästä.
Turvallisuus
Täytä tapahtuman pelastussuunnitelma (lomake löytyy netistä) ja laita se näkyville info-taululle
helposti näkyvään paikkaan. Tämä on tärkeätä, koska silloin mietit myös tapahtuman tarkan osoitteen,
jolloin sen ilmoittaminen hätäkeskukseen (112) tapahtuu tarvittaessa ongelmitta.
Esakalliolta löytyy myös ensiapulaukku, jossa on kylmähauteita, kyypakkauksia ja muita ensiapu
tarpeita. Tutustu myös niiden käyttöohjeisiin, jotta hätätilanteessa pystyt nopeasti antamaan ensiavun.
Pysäköinti
Mieti myös paikoitusalueen turvallisuus. Jos paikoitus tapahtuu yksityistiellä, ota yhteys tien
hoitokuntaan. Muista myös laittaa suunnistajista varoittavia varoitusmerkkejä riittävän etäälle tien
ylityskohdista. Pysäköinninohjaajilla on oltava huomioliivit päällä. Katso myös erillinen Liikenteen
ohjaus ja pysäköinti ohje.
Maanomistajat
Pääsääntöisesti kartantekovaiheessa on maanomistajia informoitu tulevista iltarastitapahtumista,
kuitenkin jos jostain syystä tunnet tarvetta ilmoittaa asiasta, esim. kotieläinten tai laiduntavien eläimien
vuoksi ym., niin ilmoita tapahtumasta hänelle. Maanomistajista saat tietoa kartan tekijältä, joltain
paikalliselta asukkaalta tai torstairastitoimikunnalta.
Anna isäntäväelle kaksi kahvipakettia kiitokseksi. Kahvipaketit säilytetään varastossamme Esakalliolla.
Radat
Laadi neljä rataa, joiden pituudet ovat noin 2km, 3km, 5km ja 7km. Rastibongareille tulostetaan kartta,
jossa on kaikki rastit.
Tutustu huolella saamiisi karttoihin. Varmistu, että kaikki ratasi mahtuvat A4:n kokoiselle arkille.
Tarkasta, että kartta pitää edelleen paikkansa kyseisellä alueella, uudet rakennukset, uudet tiet, uudet
hakkuut ym. Jos muutoksia on tullut, piirrä ne mallikarttoihin. Alueella saattaa olla myös kiellettyjä
alueita (maanomistajista johtuvia) ja luonnolle arvokkaita kohtia, merkkaa nekin mallikarttoihin. Jos
havaitset pesiviä lintuja rastin läheisyydessä, siirrä rastia kauemmaksi siitä.
Käy maastossa tutustumassa suunnittelemiisi rastipisteisiin ja reitteihin ja suunnista reitit läpi, ainakin 2
km rata, jotta ei tule ikäviä yllätyksiä. Tutustu myös reittihärvelissä oleviin edellisten vuosien ratoihin.
2 km (Kakkonen) pitää olla todella helppo ja saa olla lyhyempikin, kuin 2 km. Eläydy aloittelijan rooliin
ja mieti reitti tarkasti, myös ohjaavia siimoja tai merkintänauhoja pitää käyttää, jos ei ole selviä
maastokohteita, (teitä, polkuja, ojia, kuviorajoja), käytettävissä. Muista ottaa huomioon syksyä kohti
tapahtuva maaston heinittyminen ja käy vielä ennen tapahtumaa siistimässä pahimpia paikkoja.
Rastilippu saa näkyä jo kaukaakin.
3 km (Kolmonen) rata, pitää olla mahdollisimman mukavakulkuisessa maastossa. Tällä torstairastien
suosituimmalla radalla on suunnistajia aloittelijasta konkariin. Varmista, että jokaiselle rastille on
olemassa myös jokin varma reitti, jolla aloittelijakin pääsee perille, vaikka tarjoaisitkin toisinaan vähän
vaikeampaakin suunnistusta kokeneemmille. Rastin jälkeen pitää olla selvä ”stoppari”, eli joku selvä
maastonkohta (esim. tie, polku, oja, selvä kuvioraja), jotta suunnistaja tajuaa menneensä rastin ohi.
4-5 km (Vitonen) on haasteellinen. Käytä reitinvalintoja ja stoppareilla ei ole niin väliä. Tätä reittiä
yleensä suunnistaa jo kokeneemmat, mutta kuitenkin mukana on kolmoselta siirtyneitä ja siksi pitää olla
mielessä, ettei reitistä tule liian vaativa.
6-7 km (Seiska) on vaativa. Suunnittele rata siten, että muodostuu kiinnostavia ja haastavia
reitinvalintoja. Rastit tulisi sijoittaa paljon ennen ”stopparia”, polut ym. jäätävä kauaksi, karttaa pitää
laittaa lukemaan. Reitille osallistuja on yleensä parkkiintunut pihkaniska tai kilpailuissa kävijä ja vaatii
myös vastiketta osallistumismaksulleen, eikä säikähdä vihreätäkään maastokohtaa, eikä kovia
korkeuseroja.
Mikäli intoa riittää ja maasto antaa myöden voit suunnitella myös ekstra ratoja, esim. helppo 4 km,
vaikea 3 km tai pitkä ja haastava 10 km.
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Ratojen kiertosuunnat samansuuntaisiksi.
Kaikki tulevat maaliin samasta suunnasta.
Vältä teräviä kulmia rasteille tulo- ja lähtösuunnissa, käytä apurasteja näissä tapauksissa.
Vältä ryteikköjä, hakkuita ym. vaikeakulkuisia alueita. Hakkuille on myös yleensä istutettu puun
taimia, siksi myös vältetään niitä.
Jos reitille sattuu esim. ylipääsemätön oja, merkkaa ylityspaikka karttaan.
Laadi radat siten, ettei kenellekään tule kiusausta mennä kielletyille alueille, pihoille,
pelloille, taimikoille. Käytä tarvittaessa apurasteja näissä tapauksissa.
Käytä kartan parhaat alueet hyväksi.
Yhteisiäkin rasteja saa olla eri radoilla.
Sijoita viimeinen rasti lähelle maalia.
Varmista, että rastit ovat oikeissa paikoissa.
Varmista, että kartta pitää paikkansa rastipisteen ympärillä.
Rastipiste on selvä ja siihen pääsee suunnistamalla. Reitinvalinnalla tehdään radan kiinnostavuus.
Rastilippu on riittävän korkealla. Piiloon ei saa laittaa ja lyhyimmillä reiteillä lippu saa näkyä jo
kaukaa.

Ratojen vihjeelliset ajat
• joihin valtaosan suunnistajista pitäisi sijoittua
• kakkonen 20 – 50 min
• kolmonen 30 – 50 min
• vitonen 40 – 75 min
• seiska 50 – 90 min
TAPAHTUMAN KULKU
Rastit metsään
Vie leimasimet ja rastiliput metsään ajoissa, ota huomioon myös ilkivalta. Vie asutuksen ja teiden lähelle
tulevat riskirastit tarvittaessa myöhäisemmässä vaiheessa. Laita leimasin ja rastilippu samaan puuhun.
Olet jo aiemmassa vaiheessa merkannut rastipisteen jollain nauhalla, mutta varmistele vielä, että rasti on
oikeassa paikassa.
Tapahtuman alku
Varaa aikaa riittävästi opastuksien asentamiseen, aikaa myös kuluu lähtö ja maalialueen tekemiseen.
Kaikki oltava valmiina viimeistään klo 16:45. Laita myyntipaikalle mallikartat näkyville sellaiseen
paikkaan, ettei kartanmyynti häiriinny. Osallistumisohjeet löytyvät myös ilmoitustaululta. Kaikilla
järjestelyihin osallistuvilla pitää olla huomioliivi päällä.
Kartanmyynti
Myyntipaikka on hyvä huomioida siten, että myös sateen sattuessa myynti onnistuu, pihapiirien
rakennukset, auto, telttakatos. Kartanmyynnissä tarvitset karttojen lisäksi info-taulun, kassan ja
Torstairastitkansion.
Pohjakassassa on 50 euron edestä sopivia kolikoita. Jos osallistuja maksaa rahalla, ota rahat, jos taasen
tarjoaa kertalippua, ota se ja revi samalla. Kausikorttilaiset tarkistetaan torstairastikansiosta. Kausikortin
ostaneet kirjataan kansion listaan myyjän toimesta.
Metsään lähtevät suunnistajat kirjataan tulospalvelukoneelle emit-kortin lukemisella.
Vuokraemitit
Seuralla on 50 kpl emit-kortteja vuokrattavaksi suunnistajille. Vuokra on 1 €, paitsi lapsilta.
Torstairastit kansiossa on vuokrauksia varten sivuja, joihin kirjoitat vuokraajan nimen kyseisen
emitnumeron kohdalle. Kun suunnistaja palauttaa emitin merkitse emitti palautetuksi. Huolehdi että
kaikki emitit palautetaan.
Osallistumismaksu on 21-vuotta täyttäneiltä 6 €, 15-20 vuotiaat sekä opiskelija- että
varusmieskortilla -50 % ja alle 15-vuotiaat ilmaiseksi. Kausikortti 90 €. Sarjalippu (10 lippua) 55 €.
Maksuksi käy myös Smartum-liikuntasetelit, sen arvo on 4€, joten ota setelin kanssa 2€ lisää. Lisäksi käy

myös Kulttuuriseteli, joka on arvoltaan 5€, joten ota setelin kanssa 1€ lisää. Tarkista setelien
voimassaolo ja myös se, että sihen on kirjoitettu käyttäjän nimi selkeästi.
Vuokraemitit kirjataan omaan luetteloon ja varmistu, että emitit myös palautetaan.
Liikuntasetelit kerätään kassan pohjalle kirjekuoreen ja Helena Mentula kerää ne talteen ja syksyllä ne
tilitetään, jolloin seura saa niistä rahat.
Sporttipassi
Asiakas valitsee kartanmyynnissä näkyvästä SporttiPassi – hinnastosta hinnan, jonka haluaa maksaa ja
soittaa SporttiPassin valtakunnalliseen numeroon 0200 49 000 ja näppäilee summaa vastaavan
viisinumeroisen SporttiPassi -tunnuksen, esim. 24532, jonka arvo on 5€. Hän saa heti ”tekstiviestikuitin”
puhelimeensa ja näyttää tämän kassalla. SporttiPassi voidaan todentaa tekstiviestistä.
Tekstiviestikuitin sisältö:
Rivi 1. Lipun tarkistuskoodi ja arvo
Rivi 2. Lipun viimeinen voimassaoloaika
Rivi 3. Käyttöpaikan itse päättämä tunnisteteksti
Rivi 4. Käyttäjän nimi
Rivi 5. Käyttäjän puhelinnumero
Kirjaa tekstiviesti kuitista ylös tarkistuskoodia vastaavalle riville käytetyn SporttiPassin arvo €, käyttö
aika ja päivämäärä sekä käyttäjän nimi.
Lähtö ja maali
Ajanotto tapahtuu tietokoneella, sekä MTR- tulostuslaitteella. Ennen lähtöä suunnistajien emitkortit
luetaan tietokoneelle metsään lähteviksi. Tapahtuman jälkeen voidaan tietokoneelta varmistua, että
kaikki ovat tulleet maaliin.
Ajanotto-ohjeet:
Erillinen ohje, Mauno Kuisman ja Olli Nuotion ylläpitämä.
Tapahtuman jälkeen
Varmista, että kaikki ovat tulleet maaliin. Tarvittaessa käynnistä etsintä.
Suorita palkintojen arvonta. Kirjoita voittajien (3 kpl) nimet kausikorttivihon takapuolelle ja
ilmoitustaululle. Ilmoita voittajien nimet myös tulospalvelunhoitajalle, sillä hän lisää nimet nettiin.
Toimita seuraavan tapahtuman ilmoitustiedot arvontavoittajien nimineen perjantaihin kello13:00
mennessä Somero-lehteen. Ilmoitusmateriaalin voi toimittaa sähköpostilla (ilmoitus@somero.fi) tai
varman päälle paperilla lehden toimitukseen. Huolehdi, että rastit tulee haettua metsästä viimeistään
tulevana viikonloppuna, jotta seuraavien ratamestarien toiminta ei häiriinny. Tarkista, että kaikki
leimasimet ja rastiliput tulivat metsästä pois, ota myös samalla merkintänauhat ja kerää mahdolliset
roskat lähtöpaikalta.
Palauta tarvikkeet varastolle. Ilmoita puuttuvista tai rikkimenneistä tarvikkeista rastitoimikunnalle. Voit
myös huoltaa ne tarvittaessa itse.
Käyttämättä jääneet kartat
Hävitä käyttämättä jääneet kartat vaikkapa antamalla tutuillesi marjastus- ja sienestyskartoiksi.
Rahojen tilitys
Tilitä kassa Someron Säästöpankkiin tilille FI85 4327 1040 0026 24 tai Someron Osuuspankkiin tilille
FI92 5434 0840 5027 72. Kirjoita maksun viestikenttään: Suunnistus Torstairastit ja tapahtuman
päivämäärä. Muista jättää lippaaseen pohjakassa 50 €. Osuuspankissa on panoautomaatti.
Säästöpankin ohjeet: Kolikot laitetaan tilityspussiin ja pankkisiirron pankin osa täytettynä kuoreen.
pankkisiirrossa pitää olla saaja Someron Esa ja maksajana tilittäjä. Viestikenttään: Suunnistus
Torstairastit ja tapahtuman päivämäärä.

Sinun ja ryhmäsi panos kautemme onnistumiseen on erittäin arvokasta ja ansaitsee Suuren
kiitoksen.
Tarjoamme ratamestariryhmälle mahdollisuuden lunastaa kausikortteja hintaan -50%. Kausikortteja
myydään kuitenkin tällä hintaa ainoataan max 4 kpl/järjestely vuoro! LISÄKSI EDELLYTÄMME, ETTÄ
OSTAJAN NIMI ON KIRJATTUNA MYÖS TORSTAIRASTIKALENTERIIN.
Antoisia ja nautinnollisia hetkiä suunnistuksen parissa toivottaa Torstairastitoimikunta!
Juho Juote 044-5483317, Sami Halla-aho 044-2567969, Sampo Virtanen 040-7651008, Jarkko Tuomola
0500-745739.

