
Erikoisohjeet v. 2020 Ratamestareille
• sovi ratojen piirrosta ja karttojen tulostuksesta Lasse Myllyahon kanssa – muista 

rastikoodien numerointi 31-60 (ja 1.6. jälkeen rtm-ryhmän leimasinten mukaan) – liput 
kiertävät joka toisen viikon rtm-ryhmillä

• rastilipussa on rastitunnus 31-60 toukokuun loppuun – ja emit-leimasimessa 1.6. 
jälkeen

• jätä ilmoitus Suur-keuruuseen perjantaina opastuksen alkamisesta: ”Omatoimiset 
kuntorastit ke 20.5.-24.5.klo 14 asti opastus Jyväskyläntieltä Jukojärven risteys. Radat 
ABCD Rtm 0440110594 ” - ilmoitus ei saa olla liian pitkä, koska sen hinta nousee 
helposti 50 euroon max 24 euron sijasta

• kuntorastien pitopaikka on kolmiossa=postilaatikoiden paikka – siitä tulee lähtöpaikka
(nettiin) Jannelle 

• rasteille ei kokoonnuta – noudatetaan viranomaisten ja SSL ohjeita
• voit olla paikalla keskiviikkona 17.30 aloituksessa tukena ja valvomassa, muista etäisyydet
• ajanotto tullee 1.6. alkaen: lähdössä postilaatikoilla on lähtöpukki, ajanottaja paikalla 

klo 17.30-19.30 – maastoon lähdetään omatoimisesti itse, lähtöluentaa ei tehdä, nollaus 
pukilla omatoimisesti

• maksuja ei käsitellä lähtöpaikalla – maksut maksetaan netin ohjeiden mukaan joko 
puolikkaan kauden (10 krt) tai koko kauden maksuna – ei siis kertalippuja kuin eritystap.

• varustaudu tekemään radat ABCD (D lapsille mikäli kokoontumisvapautta ei ole annettu)
• D-rata korvataan siinä vaiheessa RR ja TR-radalla, jos tilanne ei paranee epidemian osalta
• ratamestarille on A/B-POSTILAATIKKO sekä C/D-POSTILAATIKKO lähtöpaikalle
• leimasimia ja emittiä voitaneen käyttää 1.6. jälkeen
• radat karttoineen ja rastit jätetään käyttöön KESKIVIIKOSTA SUNNUNTAIHIN 

KLO 14 käytettäväksi
• tapahtuma on OMATOIMINEN ILTARASTIHARJOITUSTAPAHTUMA – emme 

kontrolloi omatoimisen harjoittelun maaalintulijoita 

Rastien  merkintä
• käytä ennalta tulevia rtm-ryhmälle tulevia koodeja 31-100 – 1.6. jälkeen voitaneen käyttää 

leimasimia ja rastitunnukset tehdään niiden mukaan
• meillä on käytössä 2 ratamestarin lippusarjaa, postilaatikoita 2 kpl ja leimasimet (1.6 jälk)
• saat peräkärryn avaintiedon edelliseltä ratamestarilta tai Jannelta tai Paulilta tai Lasselta

Rastien nouto metsästä
• nouda omat rastit ja postilaatikot metsästä vasta aikaisintaan seuraavana sunnuntaina klo 14
• toimita rastisarja ja karttojen postilaatikot seuraavasta seuraavalle ratamestarille, soita ja 

varmista että hän muistaa vuorostaan

Janne 050 5987484 morsky@wippies.fi (ohjeet ja toimintamalli – v. 2020 vetäjänä tuuraan Artoa)
Lasse 040 5380171 (kartat, ratojen piirto, jossa varalla Janne ja Matti) lassemyllyaho@gmail.com
Pauli 040 7061344 (lähtöopastukset)

Jos et saa ratoja ja määritteitä sähköpostilla, niin Kipinän terassilta ulko-ovelta löytyy postilaatikko,
jota iltarastien ratamestarien kanssa käytämme. Alla kuva:

mailto:morsky@wippies.fi
mailto:lassemyllyaho@gmail.com


Emme käsittele yksittäisi iltarastimaksuja. Kokeilu ei maksa vielä. Maksut pankkiin itse tai netin 
kautta.

Ylläoleva lomake on netissä Iltarastit-valikossa maksuohjeita varten.

Malli Suur-Keuruun ilmoituksesta alla. 

Opastus voi olla risteys tai tarkka osoite.

Paras malliteksti on tehon ja hinnan max 15-24 € puolesta alla:

”Omatoimiset Iltarastit ke 20.5.- 24.5.klo 14 opastus Jyväskyläntieltä Jukojärven risteys. Radat 
ABCD Rtm 0440110594” .



Kun ilmoituksen tilaajaksi on mainittu Keuruun Kisailijat / Suunnistus niin rastilippu tulee mukaan 
ilmotukseen automaattisesti. Sen voi tehdä sähköpostillakin 
lukijailmoitukset.suurkeuruu@sanoma.fi

Varmista että hinta on korkeintaan tuo 24 €.


