Hollolan Urheilijat –46 sunnuntairastien järjestelyohjeita
Tämä ohje on tehty avuksi ja muistilistaksi sunnuntairastien järjestäjiä varten. Ohjeen
tarkoituksena on helpottaa järjestelyvuorossa olevien työtaakkaa ja varmistaa
tapahtumasta toiseen toistuva laadukas tapahtuma, jotta rasteilla kävijät voivat nauttia
hienosta metsälajista kerta toisensa jälkeen.
Lue tämä ohje huolellisesti läpi hyvissä ajoin ennen järjestelyvuoroasi. Kiitokset etukäteen
antamastasi työpanoksesta tapahtuman onnistumiseksi!
Yhteyshenkilöt:
Anneli Vainik (tulokset, tiedotus), avainik@gmail.com
Raimo Kaukiainen (rahat) 050 5125638, raimo.kaukiainen73@gmail.com
Lasse Kemppainen (ratojen piirto ja tulostus) 0405534391 , lasse.kemppainen@gmail.com
Juhani Jaskari (maanomistaja-asiat) 0400 713600, juhani.jaskari@phnet.fi
Annukka Leppänen 050-330 2675, leppanen.annukka@gmail.com
TEHTÄVÄT ENNEN TAPAHTUMAA
1. Maanomistajaluvat
Tapahtumakeskuksen omistajalta kysytään lupa ja luvan kysymisestä vastaa ratamestari.
Jos käytetään yksityistietä, myös tiehoitokunnalta kysytään lupa.
Maaston kaikkia maanomistajia ei pystytä tavoittamaan, joten omatoimisesti vältetään
ratojen ja reitinvalintojen viemistä selvästi uusille (istutetuille) aukoille sekä pelloille.
Tiedon maanomistajasta saat Juhani Jaskarilta, kun kerrot missä
tapahtuma on tarkoitus pitää. Voit myös kysyä luvan itse, jos omistaja on tiedossa. Jos et ole varma,
ovatko luvat kunnossa, ota yhteyttä Annukka Leppäseen p. 050-330 2675,
leppanen.annukka@gmail.com.
2. Järjestelyhenkilöstö
Varmista, että kaikki toimitsijoiksi nimetyt henkilöt tietävät olevansa vuorossa ja ovat paikalla
tapahtumailtana. Hanki tarvittaessa korvaavat henkilöt. Jokaisessa tapahtumassa on syytä olla 3
toimitsijaa: karttojen myyntiin, tulospalveluun ja pysäköinnin ohjaukseen. Erityistä huomiota on
kiinnitettävä pysäköintiin, ettei tukita kulkureittejä. Sitä varten on oltava pysäköintiä ohjaava
henkilö.
Mikäli tilanne näyttää siltä, että kaikista ponnisteluista huolimatta kolmen järjestäjän
saaminen ei onnistu niin yritä vielä kerran. Sen jälkeen, ellei vieläkään onnistunut, ota
yhteys Annukka Leppäseen 050-330 2675.
3. Tiedotus
Tapahtumasta tiedotetaan seuraavasti:
1. Hollolan Sanomat, Hollolan Seutu
2. Etelä-Suomen Sanomat, urheilun tänään/huomenna palsta (lauantain ja sunnuntain lehdet)
3. Seuran omat kotisivut http://www.hollolanurheilijat.com/
4. Rastilippu-palvelu
Tiedotus hoidetaan keskitetysti, vastuuhenkilö Anneli Vainik.
Ratamestarit toimittavat kalenterissa olevien tietojen täydennykset ja tiedot mahdollisista
erikoisuuksista (pitkät radat, lyhyet radat, yömahdollisuus, etc.) Matille viimeistään viikkoa
ennen tapahtumaa sähköpostilla matti.sikio@kolumbus.fi tai soittamalla.
4. Ratamestarityö

Aloita ratojen suunnittelu käymällä maastossa hyvissä ajoin = viimeistään 3-4 viikkoa
ennen tapahtumaasi. Suunnittele radat siten, että suunnistajat eivät ole vaarassa ajautua
viljelysmaille (pistepelloille). Kierrä ratasuunnitelman mukaiset pisteet ja varmista, että radan voi
vetää suunnitellulla tavalla (rastipisteet selkeät, kartta rastin läheisyydessä ok).
Lintujen pesintäaikaan on syytä varoa viemästä reittejä metsäkanalintujen pesimäpaikoille.
Paikallisilta metsämiehiltä on syytä tiedustella missä mahdollisesti pesiä on, jotta ne osataan ratoja
suunniteltaessa ottaa huomioon. Alla on toiminta-alueellamme vaikuttavien metsästysseurojen
puheenjohtajien yhteystietoja.
Herralan-Seudun My.ry. pj .Eero Virta 040-5037305, 03-7840645
Heinlammin Riista ry. pj.Veikko Ekman 0400-354683
Keski-Hollolan Ms ry. pj Iisakkila Paula 03-7853190
Lahden Varuskunnan My. ry. pj. Jukka Tolja 040-7509967
Länsi-Hollolan Erämiehet ry. pj Jäämaa Juhani 03-7859130
Miekkiön Metsästysseura ry pj Heinonen Jorma 03-7874373
Okeroisten Erämiehet ry. pj Markku Nuuttila 03-7877410
Tennilä - Voistion Ms. ry. Ahonen Tero
Uskilan Metsästysseura ry. pj Jääskeläinen Kari 03-7642486
Vesikansan metsästysseura ry. pj Matti Pakarinen 03-7872066
Ratojen suunnittelu:
n. 6 km (rata A), 8-14 rastia: Tavallinen suunnistusrata, jossa on haastetta sekä
fyysisesti että taidollisesti. Huippuvaikeita rastipisteitä tulee kuitenkin välttää, koska
kyseessä on kuntosuunnistustapahtuma.
3-4 km (rata B), 7-10 rastia: Selkeää perussuunnistusta, jossa tehtävät ovat
monipuolisia ja kartanlukupainotteisia. Radalla on reitinvalintoja. Rastit yksiselitteisissä
pisteissä. Jonkin verran suunnistanut selviytyy radasta omin voimin läpi.
2,5-3 km (rata C) 6-9 rastia: Taitovaatimus kuten D-radalla. Suunnistusta
vain vähän harrastaneille mutta pidempää lenkkiä haluaville. Tämä vaihtoehto on tarjolla
nimetyissä tapahtumissa.
1,5-2 km (rata D), 4-6 rastia: Aloittelijan ja lasten helppo rata. Rastit
selvissä pisteissä ja lähellä selviä maastonkohtia, tienristeyksiä tai pellonkulmia.
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Suunnistus perustuu kartanlukuun ja erityisesti pintakuvioiden havainnointiin. Radan
runkona on johdatteleva reitti. Rastin taustalla pysäyttäviä maastonkohteita.
Vapaa rata: Kaikki rastit painettu karttaan. Suunnistaja voi itse yhdistellä sopivan lenkin
itselleen.
Iltarastien ratamestarityön periaatteet:
1. Ratojen pituudet ja rastilukumäärät kuten ohjeessa
2. Rastien (kankaiset rastiliput) sijoittelu aina hyvin näkyville, rasteja ei piiloteta.
3. Rasteja (saman tai eri radan rasteja) ei sijoiteta lähekkäin. Lähekkäiset rastit
aiheuttavat aina kuntosuunnistuksessa vääriä leimauksia ja turhia hylkäyksiä.
4. Rastit oikeisiin paikkoihin – jos olet epävarma, älä laita tai pyydä joku tarkistamaan
Ratamestarin ”erikoiset” vakioratojen lisäksi ovat aina mahdollisia ja näistä jokainen voi
päättää vapaasti itse.
- Erikoispitkät 7-8 km radat onnistuvat monesti muutamalla lisärastilla. Näitä
mainostamalla tapahtuma on kiinnostava myös kilpailumielessä harjoitteleville.
Karttojen tulostukset
Ratamestarit pyytävät hyvissä ajoin (mielellään jo kevään aikana 1 kk ennen iltarasteja) 5 tyhjää
karttaa Lasse Kemppaiselta, p. 0405534391 alueesta, jossa iltarastit pidetään. Karttojen
toimitus/nouto sovitaan Lasse Kemppaisen kanssa.
Yhteen karttaan merkitään tapahtuman kaikki rastit rastimääritteineen.

A-, B-, C- ja D-radasta tulostetaan omat kartat ja rastit koodeineen kullekin radalle.
Karttojen painatusta varten radat on toimitettava Lasse Kemppaiselle hyvissä ajoin kuitenkin
viimeistään kahta viikkoa aikaisemmin.
Kaikissa tapahtumissa on käytössä A4-kokoiset tulostekartat, joissa on radat ja rastimääritteet
valmiiksi painettuina. Radat on suunniteltava siten, että ne mahtuvat A4 kokoiselle kartalle,
mittakaava 1:10 000.
Lasse arvioi karttojen lukumäärän, ratamestari voi antaa arvionsa. Tyhjiä karttoja
tulostetaan varalle.
Rastimääritteet
Kaikilla radoilla normaalit SSL:n / IOF:n kuvalliset rastimääritteet. Järjestäjien kannattaa
varautua antamaan ohjeet rastimääritteiden tulkinnassa.
Määritteet tulevat karttaan valmiiksi kartan ja ratojen tulostuksen yhteydessä. Iltarasteilla
käytettävien leimasinten koodit ovat 116 – 145 (30 kpl).
Materiaaliin tutustuminen
Saatuasi valmiit tulostekartat, varmista vielä, että karttaan piirretyt rastipisteet vastaavat pisteitä,
joihin olet rastit vienyt.
Käy hyvissä ajoin läpi mitä Sunnuntairastien tarvikkeisiin kuuluu. Jos jotakin puuttuu, tee
täydennykset.
Varmista että lämpötulostimessa on paperia. Jos otat varustelaatikosta käyttöön viimeisen
tulostepaperirullan, ilmoita paperin loppumisesta Raimo Kaukiaiselle p. 050 5125638.
Lataa myöskin kannettavan tietokoneen ja MTR-4 tulostimen virtalähteeksi tarkoitettu akku. Akun
laturi on varustelaatikossa. Samoin siellä on myös invertteri, jonka kautta saat virran näille laitteille.
Tutustu erilliseen kannettavan tietokoneen mukana olevaan E-result ohjelman käyttöohjeeseen.
Tapahtumapaikan järjestelyt
Rastit kannattaa viedä mahdollisimman myöhään, taajamassa olevissa tapahtumissa vasta
tapahtumapäivänä.
Rastit kiinnitetään mieluummin ryhdikkäästi kuin repsottaen – tämä antaa järjestelyistä
laadukkaan kuvan. Jos sopivaa paikkaan lipun kiinnittämiselle ei ole, ei ole suuri vaiva
vuolla lehtipuusta keppi ja laittaa lippu siihen siististi roikkumaan.
Varsinkin lämpimällä säällä on maalipaikalla syytä olla tarjolla vettä. Seuran juoma-astian saat
Raimo Kaukiaiselta (p 050 5125638). Varusteissa on pahvisia/muovisia kertakäyttöisiä
juomamukeja. Myös käytetyt juomamukit tuodaan tapahtumapaikalta pois ja hävitetään asiallisella
tavalla.
TEHTÄVÄT TAPAHTUMAPÄIVÄNÄ
Opastukset
Sijoita opastukset selkeästi näkyville seuraavasti.
1. Opastukset risteykseen molemmista tulosuunnista
2. Opasteena kyltti ja rastilippu. Rastilippu näkyy hyvin, ilman sitä tulee turhaan
vaarallisia jarrutuksia.
3. Ensimmäinen kääntymisopaste 150-200 m ennen risteystä, josta käännytään.
Risteykseen vielä erikseen rastilippu.
Seurateltta
Tuulisuojateltan voi ottaa tapahtumapaikalle halutessaan, jos sade uhkaa. Teltan
säilytyksestä vastaa Raimo Kaukiainen (p. 050 5125638), jonka kanssa ratamestari voi sopia teltan

lainaamisesta. Telttapussista löytyy teltan pystytysohje. Käytössä kastunut teltta on kuivattava
ennen sen varastointia.
Järjestelyt tapahtumapaikalla
Maanteille pysäköimistä on syytä välttää. Yksityisteilläkin on pysäköinti vain yhdelle puolelle tietä,
vaarantamatta muuta liikennettä. P-kyltti löytyy tarvikkeista. Pysäköinti on järjestettävä siten, että
mahdollisille hälytysajoneuvoille ja muulle liikenteelle ei aiheudu kulkuestettä. Tarvittaessa on
pysäköinnissä oltava ohjaaja.
Lähtöleimaus selkeästi esille ja riittävän kauan maalileimauksesta, mieluiten ainakin 50
metrin päähän tapahtumakeskuksesta ja kartan myynnistä, jotta maaliin tuleva ei vahingossa
nollaa suorituksen jälkeen (näitä on käynyt joka vuosi tähän mennessä). Lähtöleimauksessa ei
käytetä rastilippua.
Maaliintulo (viimeinen rasti) riittävän kauaksi karttojen myynnistä ja tuloksista, riittävän
kauan lähtöleimauksesta, jottei metsästä tulija vahingossa nollaa korttiaan lähtönollauksessa
tullessaan metsästä. Maalileimauksessa käytetään aina rastilippua.
Maksut
Kartta luovutetaan aina vain maksua vastaan. Ratavaihtoehdot on teipattuna näkyvillä
paikalle kartanmyynnin viereen, asiakas tietää karttaa ostaessaan mille radalle on
lähdössä.
Kartta- /osallistumismaksu on 6 euroa, alle 19 -vuotiaat ilmaiseksi. Kymmenen kerran sarjalipun
hinta on 50 euroa.
Maksuksi käyvät:
- Käteinen
- Firmavihko, johonka seuran kanssa sopimuksen tehneen yrityksen henkilökunta merkitsee
osallistumispäivämäärän ja kuittaa sen nimellään. Seura laskuttaa kauden päätyttyä
osallistumismaksut yritykseltä. Yrityskansiossa on valmiita lomakkeita, joihin merkitään yrityksen
yhteystiedot ja laskutusosoite, kun yritys ilmoittaa maksavansa henkilökuntansa osanottomaksut.
Ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä Raimo Kaukiaiseen.
- Sarjalippu, josta leikataan karttaa annettaessa pala pois. Varustelaatikosta löytyy sitä varten sakset.
- Emme hyväksy maksuksi liikunta- tai vastaavia seteleitä.
- EMIT-lainasta peritään euron suuruinen vuokra yli 18 -vuotiailta. HUOM! Jos mahdollista, pyri
kierrättämään laina-emitit niin, että sama Emit ei samassa tapahtumassa käy maastossa useaan
kertaan - helpottaa tuloslaskentaa.
TÄRKEÄÄ! Alle 19 –vuotiailta, HU:n suunnistuskoulun vetäjiltä ja sunnuntairastien
ratamestareilta ei peritä karttamaksua. Jokaisessa tapahtumassa on pidettävä kirjaa, montako
osallistujaa on ollut, joilta ei karttamaksua ole peritty. Tämä tieto ilmoitetaan rahojen tilittämisen
yhteydessä Raimo Kaukiaiselle.
Lähtö ja pöytäkirjamerkinnät
Lähdössä otetaan tietokoneelle tiedot kaikista metsään lähtijöistä. Lähtijä laittaa emit-kortin
tietokoneeseen liitettyyn lukijalaitteeseen; tietokoneen näytölle tulee ruudukko, josta näkyy emitkortin numero, kortinhaltijan nimi ja seuratiedot. Tietojen vastaanottaja vertaa näytölle tulevat
tiedot lähtijän tietojen kanssa ja tekee tietoihin mahdollisesti tarvittavat muutokset (harvinaisia) ja
merkkaa tietokoneelle metsään lähtevän. Laina-emitillä metsään lähtevän nimi kirjataan
henkilötietoruudukkoon ja tehdään myös merkintä laina-emitistä.
Jos osallistuja haluaa kiertää ratansa läpi ilman aikaa, on se mahdollista.
Aika kuitenkin otetaan aina kontrollin vuoksi, mutta sitä ei liitetä tuloksiin. Tuloksia
muodostettaessa on kuitenkin huomioita, että ilman aikaa suunnistaneet mainitaan erikseen.

Maali ja tulokset
Maaliin tulevan emit-kortti luetaan tietokoneen lukijalaitteella. Tulos kirjautuu tietokoneen muistiin.
Tapahtuman päätyttyä tietokoneohjelmalla muodostetaan tulokset. (Katso tarvittaessa kannettavan
tietokoneen mukana olevista ohjeista, miten tulokset muodostetaan). Toimita tulokset sähköpostilla
Anneli Vainikille (avainik@gmail.com), joka hoitaa tulokset seuran omille www-sivuille. Jos et
onnistu tulosten muodostamisessa, ota yhteyttä Mattiin, joka osaa neuvoa, miten toimia. Vaikka
kysymyksessä on harrastustapahtuma, on nopea tulospalvelu tärkeä.
Kaikille (halukkaille) tulostetaan väliaikaprintti lämpökirjoittimella. Kaikkien tulostimella
käytettyjen tiedot jäävät tulostimen muistiin ja ne voidaan myöhemmin sieltä purkaa tietokoneelle.
Siksi jokainen kortti on syytä käyttää tulostimella, vaikka tulostimelta olisi paperi tilapäisesti
loppunut. Huolehdi tapahtumasi jälkeen, että seuraavalle järjestäjälle jää riittävästi printtipaperia.
Tarvittaessa ota yhteys tuloksista vastaavaan.
Turvallisuussuunnitelma
Iltarastivarustukseen kuuluu ensiapulaukku, jonka avulla tavanomaisimmat ruhjeet ja
haavat voidaan hoitaa maastossa. Nyrjähtäneitä nilkkoja varten laukusta löytyy
kylmäpusseja. Tutustu ennalta EA-laukun sisältöön.
- Yleinen hätänumero: 112
- varmista että osaat ilmoittaa kisapaikan oikeat koordinaatit /osoitteen tarvittaessa
Muuta
1. Rastien keräys
Rastien keräys pois heti tapahtuman jälkeen varsinkin ulkoilualueiden lähellä olevissa
tapahtumissa. Varmista ettei yhtään rastia ole jäänyt metsään, tarkistamalla että kaikki metsään
viedyt emit-palikat on sieltä pois haettu. Jos emit-palikka on metsästä kadonnut, ilmoita siitä
välittömästi Raimo Kaukiaiselle (p. 050 5125638).
2. Tarvikkeet seuraaville toimitsijoille
Toimita tarvikkeet seuraavalle ratamestarille. Jos tarvikkeista jotain on päässyt loppumaan,
niin täydennä tarvikkeet tai informoi seuraavaa toimitsijaa.
3. Lainaemit-kortit
Tarkista kisan jälkeen, että kaikki lainakortit on palautettu. Korttisalkussa on lista, johonka
ruksataan kunkin tapahtuman osalta, että kortti on tallella.
Anna toimimattomaksi todettu emit-kortti rahojen tilityksen yhteydessä Raimo Kaukiaiselle. Älä
laita toimimatonta korttia ehjien joukkoon.
4. Rahojen tilittäminen
Tapahtumasta kertynyt tuotto tilitetään jokaisen tapahtuman jälkeen. Laske rahat ja toimita
ne Raimo Kaukiaiselle.
Rastilippupalvelu
Alueen iltarasteilla on käytössä Suunnistusliiton Rastilippu -palvelu. Tämän palvelun kautta voi
ennakkoon ilmoittautua iltarasteille ja maksaa karttamaksun etukäteen kännykällä. Maksusta tulee
kännykkään viesti, jolla todennetaan, että karttamaksu on maksettu. Lähtijä kirjataan Emit-lukijalla
matkaan lähteväksi, kuten aiemminkin, samoin maaliin tulija.
Tulokset muodostetaan edelleet E-result ohjelmalla, johon on tullut Rasitilippua koskeva osio.
E-result ohjeet Rastilipun käyttöön löytyy osoitteesta
www.oriento.fi/downloads/EResultsLite_RastilippuOhjeet.pdf .

