
Hei, tässä hieman ohjeita muistutukseksi ratamestareille: (päivitetty 13.5.2022)

Iltarastitarvikkeet:
Salkussa olevien leimasimien numerot: 56, 58-65, 67, 69, 71-74, 77-79, 81, 83-85,
87, 88, 2×100, 101 ja 2×0. Eli yhteensä 30. Poistetut leimasimet: 57, 76, 80, 82
(hukassa 70, 75…).

Tarkastakaa leimasimien toimivuus ennen metsään vientiä. Onnistuu esim.
Emit-kortin ja MTR-tulostimen avulla tai uudella Emit-kortilla, jossa on vilkkuvalo.

Iltarastitarvikelaatikoihin on koottu rastiliput, leimasimet, emit-leimauskortit,
emit- printteri, listat ja kassa. Rastilippuja on kierrossa toinenkin setti
omatoimirasteja varten. Lisäksi irrallaan on opasteet ja tietokone. Ratamestarit ja
seuraavat ratamestarit sopivat keskenään iltarastitarvikkeiden vaihdon.
Tarvittaessa lisää opasteita voi tiedustella Kotilan Taistolta (puh. 0400 501399).
Muutamia tyhjiä karttoja on laatikossa, josta tulevat ratamestarit voivat ottaa
iltarasteilla karttapohjia suunnittelua varten jo hyvissä ajoin. Kysykää Lehtimäen
Juhalta (puh. 040 7199234) mahdollinen viimeisin karttapohja! Mikäli huomaatte
maastoon tulleita muutoksia, merkitkää paikat kynällä karttaan ja jättäkää kartta
iltarastitarvikkeiden mukana olevaan muovitaskuun. Juha ottaa kartat
muovitaskusta itselleen ja käy päivittämässä maastossa kartan ajan tasalle.

Iltarastipaikka:
Kysykää hyvissä ajoin lupa iltarastitapahtuman järjestämiseen (esim. julkiset piha-
alueet tai soramontut), jos tarpeen. Ilmoittakaa Kari Puuruselle sähköpostilla
(kari.puurunen(at)saunalahti.fi) iltarastien pitopaikka (esim. Haapalan koulu), heti
kun sen tiedätte. Kari laittaa koordinaatit sitten Rastilippu -palveluun.

Ratojen piirtäminen:
Iltarastiradat piirretään OCAD tai Purple Pen –ohjelmia käyttäen, ellei joku sitten
välttämättä halua niitä käsin piirtää. Juha on tehnyt OCAD-ratasuunnitteluohjeen
ja se löytyy sekä iltarastitarvike- laatikosta että kotisivuiltamme. Juha Lehtimäki ja
Jari Liuha auttavat tarvittaessa OCADin käytössä. Toivottavasti Purple Penin
käyttöön myös pian saadaan kevyt ohjeistus (ohjeita löytyy kylläkin netistä
hakemalla). Purple Penin käyttöä myös suositellaan ratojen suunnittelussa, vaikka
lopulliset tiedostot tekisikin OCADilla.

MUISTAKAA noudattaa ratojen suunnittelussa ohjeellisia pituuksia ja
vaikeustasoja!



Karttojen lähetys tulostukseen:
Kartat lähetetään tulostukseen Sovatek-säätiölle (Graafiset media- ja
kopiopalvelut/Pekka Sivander, puh. 050 3669324) sähköpostilla viimeistään
edellisenä torstaina. Sähköpostiosoite on sovatek.media@sovatek.fi
HUOM! Nimeä lähetettävät tiedostot seuraavasti, koska se helpottaa niiden
käsittelyä: Paikka_pv-kk-vuosi_paperikoko_rata_tulostettava kpl-määrä

esim. Hietas_17-05-2022_A4vaaka_A_15kpl

Ilmoita sähköpostissa, montako eri rataa pitäisi tulla tulostettavaksi ja pyydä
kuittaus.
Kartat voi noutaa seuraavana arkipäivänä (9-16) mediapalvelujen tiloista
osoitteesta Sorastajantie 4, 40320 Jyväskylä (vasemman puoleinen ovi). Paikka
sijaitsee Jyväs-Caravanin viereisessä talossa, Seppälänkankaan Tokmannia
vastapäätä.

Maksut iltarasteilla:
Henkilö voi maksaa oman suunnistuksensa allekirjoittamallaan liikuntasetelillä
(HUOM! Jos setelin arvo ei ole kuutta euroa, on maksettava lisäksi puuttuva
summa). Liikuntasetelit toimitetaan Taisto Kotilalle.

Myös mobiililiikuntasetelit kelpaavat, mutta niistä ei jää tositetta. Ottakaa
mobiilimaksujen lukumäärä ylös ja kirjatkaa tarkastuslistaan.

Käytössä on myös kausikortti. Kortin hinta Vipalaisilta 50 € ja ulkopuolisilta 60 €.

Tänä vuonna kaikki ViPa:n iltarastit ovat ilmaisia ratamestareille (jokainen, joka on
merkitty ratamestarilistaan ja myös toimii ratamestarina kesän aikana).
Ratamestarilista löytyy tarvikelaatikoista.

Laukaan iltarasteja ovat vain LI merkinnällä luettelossa olevat 6 ViPa:n
järjestämää iltarastia! Hinta laukaalaisille on näillä iltarasteilla 5 euroa.

Iltarastien tulokset:
Tehkää iltarastiratojen lisäksi tulostiedostoon ”Ratamestarit” -rata, johon lisäätte
vain järjestäjien nimet. Iltarastien tulokset toimitetaan osoitteeseen
(arto.m.valkonen[at]gmail.com) mieluiten samana iltana, jotta ne saadaan ViPa:n
nettisivuille. Lähettäkää tulosohjelman tallentama .dat -päätteinen tulostiedosto
sellaisenaan yllä olevaan osoitteeseen. Reittihärveliä ei ainakaan tällä hetkellä
meillä ole käytössä.



Iltarastien rahojen tilitys:
Kassaan iltarasteilta kertyneet rahavarat on maksettava ViPa:n pankkitilille ja
laitettava ilmoitus Taistolle. Tilillepanon huomautuskenttään viesti "Iltarastit
pvm" (esim. Iltarastit 26.4.2022), jotta seuran kassanhoitaja tietää niiden olevan
suunnistajien rahoja.

Kassan lapun mukainen pohjakassa on jätettävä seuraaville ratamestareille.

Iltarastitarvikkeiden tarkastus:
Ratamestarit tarkastavat tarvikkeet ja kuittaavat ne tarkastuslistaan ennen kuin
luovuttavat tarvikkeet seuraaville ratamestareille. Tarkastuslistoja on kansiossa
iltarastivarusteissa.

Omatoimirastit:
Lähes kaikkien kuntorastien yhteydessä pidetään myös omatoimirasteja.
Iltarastien jälkeen jäljelle jääneet kartat toimitetaan Vihtavuoren St1:lle
(mieluiten jo samana iltana klo 20 mennessä), josta niitä myydään
keskiviikkoaamusta eteenpäin omatoimirastien kävijöille hintaa 6€/kpl.
Iltarasteilta omatoimirastikartan ostaja maksaa iltarastien maksukäytäntöjen
mukaan. Leimasimet kerätään iltarastien jälkeen metsästä pois mutta rastiliput
tulisi hakea vasta seuraavan viikon alussa. Lippujen jättämistä on toivottu ja sitä
suositellaan. Ainakin selvästi erottuvat kreppinauhat pitää rasteille jättää.
Laittakaa myös rastin koodi erillisellä pahvilapulla rastille roikkumaan tai
kreppinauhaan.

Kari

kari.puurunen(at)saunalahti.fi, puh. 040 7082257

(tähän ohjeeseen liittyvät palautteet osoitteeseen arto.m.valkonen[at]gmail.com)


