
 

 

SaPu:n Torstairastien ratamestariohje:  30.6.2014/PM 
 
Torstairastien tiedot ovat nyt ”lopullisessa” kalenterissa. Jos tulee pakottava este, niin pyritään pitä-
mään rastit sovitussa paikassa sovittuna päivänä ja vaihdetaan ratamestarivuoroa toisen kanssa.  
Kalenteriin tulevista mahdollisista muutoksista on ilmoitettava Petrille puh. 040-7038411. 
 
Ratamestari laittaa Sampo-lehden seuratoimintapalstalle ilmoituksen Torstairasteista. 
Kätevimmin se käy Sampo-lehden kotisivuilla. www.sampolehti.fi ja sieltä YHDISTYSILMOITUKSET. 
Täytä nettisivujen lomake viimeistään rastejasi edeltävänä maanantaina. Voit viedä ilmoituksen myös 
suoraan Sampo-lehden toimitukseen Säästökeskukseen. 
 
ILMOITUKSEEN perustiedot: esim. Torstairastit tänään 2.5. klo 17–18.30 Summassaaressa. Opastus 
Tarvaalasta Uuraistentieltä. Radat: 7,0 km, 5,1 km ja 2,0 km. Ensi viikolla ei rasteja. Seuraavat Siika-
lahdessa 16.5. 
 
Torstairastitarvikkeet: 
Torstairastilaatikko, jossa on 19 kpl rastileimasimia, 25 rastilippua, karttarahalipas, ensiapulaukku ja 
lainattavia Emit-kortteja. Mukana on myös 0-leimasinpukki, kiinteä maalileimasinpukki (koodi 65) ja 
liikenneopasteet. Perussääntönä on, että rastit pidettyään viimeistään lauantaina laatikko toimitetaan 
seuraavalle ratamestarille, mistä he sopivat keskenään! Rastien jälkeen ratamestari toimittaa tulospal-
velutietokoneen Tero Vesisenaholle Orsikuja 2, puh. 040-7495160. Purettuaan tulokset Tero toimittaa 
tietokoneen SaPu:n toimistolle Kauppakatu 7. Koneen noutamisesta samoin kuin karttojen tulostuk-
sesta voi sopia Ilpon kanssa 040- 770 4355. 
 
Kartat ja radat: 
Perussääntö radoista. Rata A 6–7 km, Rata B 4–5 km, Rata C 2–3 km helpohko ja maaston salliessa 
Rata D HELPPO 1–2 km. Perusohjeena voisi antaa, että laadi sellaisia ratoja, joita haluaisit itsekin 
suunnistaa. Rata tuskin sisältää silloin maaston ikävimpiä paikkoja. 
 
Kun olet laatinut radat ja rastimääritteet ovat tiedossa rastikoodeineen, sovi ratojen tulostuksesta ke-
säkuukausina Aapo Häkkisen puh. 040-541 2747 tai Ilpon puh. 040-770 4355 kanssa. Viitseliäs rata-
mestari tietenkin päivittää karttaa ratamestarityön ohessa ja päivittää kartan itse karttatiedostoon tai 
pyytää apua päivitykseen. Painettuja karttoja esim. radan laadintaan on saatavilla edelleen Paavon 
autotallista Pajulammentie 7, puh. 045-106 2800. 
 
Karttarahalipas: 
Karttamaksu 5 €. Vain SaPu:n jäsenistä alle 16-vuotiaat maksutta. Kausikortti 60€; tilaukset voi välit-
tää Ilpolle. Kausikorttilaisista on lista karttarahalippaassa. Smartum- tai TYKY-setelit käyvät myös kar-
tan maksuun. Setelien lukumäärä kirjataan sinisen vihon tilityslistaan. Vihkossa on myös ”vippilista” 
rahat kotiin unohtaneille ja myös ns. VALTRAN lista, johon merkitään VALTRAN työntekijän nimi ja 
rasteilla käyntipäivämäärä. 
 
Karttarahalippaassa on sininen vihko, jossa tilityslista, OLE HUOLELLINEN TÄYTTÄESSÄSI SITÄ!! 
Mukana vuokrattavia Emit-kortteja. Vuokra 2€. Tilitys samoin kuin karttarahat. 
 
Tulospalvelu: 
Perehdy etukäteen tulospalveluläppäriin ja tulospalveluohjelmaan. Läppärin mukana on hyvät ohjeet. 
Jos epäröit, kysy neuvoa. Rastikalenteri on pyritty laatimaan siten, että ratamestari/ratamestaripari 
selviytyisi myös läppärin käytöstä. Jos sinulla ei ole vielä nimettyä paria, kysy joku avuksesi! 
 
Metsään lähtijöistä/palanneista on pidettävä aina myös manuaalinen kirjanpito, jossa vähintäänkin 
mainitaan nimi ja rata. Lista sekä yli jääneistä ratakartoista 1 kpl/rata toimitetaan rastien jälkeen läppä-
rin mukana Terolle. 
 
Käytössä olevat Emit-koodit: 
 
31,32,34,37,39,40,46,49,50,51,52,53,55,57,60,61,62,63,64 +kiinteä maalileimasin 65 


