Someron torstairastien iltarastikausi alkaa 6.5 omatoimirasteilla
Someron Esa noudattaa Suomen Suunnistusliiton ohjeita suunnistustapahtumien järjestämisestä
koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolosuhteiden aikana.
Tästä johtuen torstairastit tullaan järjestämään 6.5. alkaen omatoimirasteina. Perinteiseen torstai
aikatauluun siirrytään vasta, kun rajoitukset ovat ohi.
Omatoimirasteilla on tarjolla ratavaihtoehdot: 2 km, 3 km ja 5 km sekä rastibongaus kartta johon
jokainen voi itse suunnitella myös pidemmänkin matkan. Helppo 2 km rata tukeutuu polkuihin ja
selkeisiin maastokohteisiin, joten se sopii erinomaisesti lajiin tutustuville, aloitteleville
suunnistajille sekä perheen pienimille.
Omatoimirasteilla ei ole järjestettyä ajanottoa. Rastipisteet on merkitty maastoon kuitunauhalla
(keltainen ja valkoinen), tähän nauhaan on koodit merkitty tussilla, esimerkki kuvat alla.

Ratoja julkaistaan 6.5. alkaen joka toinen torstai samalla kerralla aina kahteen eri paikkaan ja rastit
ovat maastossa koko tuon kahden viikon ajan, joten suunnistamaan voi lähteä oman aikataulun
mukaisesti. Näin saadaan suunnistajat hajautettua pitkälle aikavälille, mikä pienentää
mahdollisuutta lähikontaktiin toisen suunnistajan kanssa. Jos kuitenkin päätyy rastille samaan
aikaan jonkun muun kanssa, tulee muistaa pitää riittävä etäisyys henkilöiden välillä.
Torstairasti kalenterista löydät omatoimirastilla käytettävät kartat ja lähtöpaikkojen osoitetiedot
sekä karttalinkin kohteeseen. Parkkipaikka merkitään myös karttoihin P-kirjaimella ja omatoimi
rasteilla ei ole soveliasta pysäköidä muualle kuin merkitylle paikalle.

Torstairasti kalenterista löytyy linkit kunkin tapahtuman pdf-tulosteisiin. Valitun radan voi tulostaa
paperille, jos omistaa väritulostimen. Huomioi, että useimpien mustesuihkutulostimien värit
leviävät kastuessaan, joten suosittelemme karttamuovin käyttöä vaikka olisikin pouta.
Omatoimirasteista voit halutessasi maksaa minkä tahansa summan. Kaikesta on apua meidän
seuratoiminnallemme, jotta saamme tulevaisuudessakin järjestettyä laadukkaita torstairasteja.
Maksun voit maksaa seuran tileille; tileille OP Somero FI92 5434 0840 5027 72 tai SP Somero FI85
4327 1040 0026 24. Maksun viestiosioon teksti: suunnistus omatoimirastit.
Voit myös halutessasi ostaa kausikortin kesälle 2021. Kortilla pääset suunnistamaan
omatoimirasteille ja mahdollisesti loppukauden rasteille. Mikäli tuet toimintaamme ja ostat
kausikortin (a 90 €/aikuinen, nuoret ja varausmiehet -50%) niin laita viestikenttään: suunnistus
oma nimesi kausikortti 2021. Maksu edellä oleville tileille.
Jokainen liikkuu omalla vastuulla ja oman turvallisuuden vuoksi olisi hyvä, jos ilmoittaisit jollekin
läheiselle tai tuttavalle, minne olet menossa. Puhelin olisi myös hyvä olla matkassa mukana myös
metsässä ja luonnollisesti auton varustukseen kuuluva ensiapulaukku.

