
SaPu:n Torstairastien ratamestariohje 2022 (päivitetty 9/2022) 
 

Ratamestarin lyhyt muistilista: 
• Tarkista maasto, valitse selkeät rastipisteet ja suunnittele radat (A, B, C ja D). Karttaa 

voidaan päivittää ratojen piirtämisen yhteydessä. 

• Piirrä ja tulosta radat SaPun toimistolla tai sovi ratojen piirtämisestä ja tulostuksesta (Juho 

0404128350, Timo 0407544421, Jaana 0456710840) viimeistään VIIKKOA ennen 

tapahtumaa! 

• Sovi torstairastilaatikon vastaanotto edelliseltä ratamestarilta. 

• Muista laittaa Sampo-lehteen ilmoituksen torstairasteista viimeistään rasteja edeltävänä 

maanantaina (ohjeet alempana). 

• Torstairastipäivänä muista asettaa viitoitus ennen rastipaikkaa (rastilippu ja/tai viitta). 

• Rastien jälkeen toimita tulospalvelukone Timo Kulmalalle 040-7544421, Kantokalliontie 11 

tai Juho Pirttiniemelle 0404128350, Pajulammentie 23. Kun tulokset on purettu, tietokone 

toimitetaan SaPu:n toimistolle, Kauppakatu 7A 12 tai sovittaessa seuraavalle 

ratamestarille! 

• Rastien jälkeen toimita jäljelle jääneet kartat SaPun toimiston postilaatikkoon 

omatoimisuunnistajia varten perjantaina klo 16 mennessä (rasteilla liput tai kreppinauhat) 

 

Tarkemmat ohjeet 
 

Radat:  

Rata A 5-6km, Rata B 3.5-4.5km, Rata C 2-3km helpohko ja Rata D HELPPO 1-1,5km.  

Perusohjeena voisi antaa, että laadi sellaisia ratoja, joita haluaisit itsekin suunnistaa. Rata tuskin 

sisältää silloin maaston ikävimpiä paikkoja. Huomioi ratojen suunnittelussa myös taimikot, pellot ja 

pihat, jotta maanomistajat pysyvät tyytyväisinä. Suunnittele myös rastikoodit tr-laatikossa olevien 

leimasimien mukaisesti.  

Torstairastilaatikko:  
Torstairastilaatikko: 20kpl rastileimasimia, 25 rastilippua, karttarahalipas, kreppinauhaa, 

ensiapulaukku ja vuokra emit-kortteja.  Mukana myös 0-leimasinpukki, kiinteä maalileimasinpukki 

koodilla 64 ja liikenneopastetaulut. Perussääntö on, että rastit pidettyään, viimeistään lauantaina 

toimitetaan laatikko seuraavalle ratamestarille. Sopivat asian keskenään! Pidä laatikko hyvässä 

kunnossa ja ilmoita puutteista Juholle 040-4128350 tai Timolle 040-7544421. 

Käytössä olevat Emit-koodit, 19.4.2022 alkaen!  

31-55 + kiinteä maalileimasin 100 + 0-leimasinpukki + vara 0-leimasin 

 



Tiedottaminen: 
Torstairastien tarkka paikka ja muita tietoja julkaistaan Rastilippu-palvelussa 

(https://www.rastilippu.fi/kuntorastit/kartta). Rastilippu toimii myös tulospalveluna rastien 

jälkeen. Torstairastikalenteri löytyy myös SaPun nettisivuilta. Lisäksi ratamestari laittaa Sampo-

lehden seuratoimintapalstalle ilmoituksen Torstairasteista. Kätevimmin se käy Sampo-lehden 

kotisivuilla https://oma.media.fi/sampo/ilmoita/ tai sähköpostilla osoitteeseen: 

ilmoitukset(a)sampolehti.fi. Lähetä tiedot rasteista toimitukseen viimeistään rastejasi edeltävänä 

sunnuntaina. Voit viedä ilmoituksen myös suoraan Sampo-lehden toimitukseen Säästökeskukseen. 

ILMOITUKSEEN perustiedot: Pullistuspalsta: esim. Torstairastit tänään 2.5 klo 17.00-18.30. 

Summassaaressa, opastus Tarvaalasta, Uuraistentieltä. Radat: 6.0km, 4.1km, 2.5km ja helppo 

1.5km. Seuraavat Siikalahdessa 16.5. 

Karttarahalipas: 
Karttamaksu on minimissään 6€. Kaikki alle 20.v SaPu:n ja Rasti E4 jäsenet maksutta. Kausikortti 

SaPu:n jäsen 80€, ei jäsen 100€. Kausikortti tilaukset voi välittää Timo Kulmalalle, 

timojkulmala@gmail.com. Kausikorttilaisista toimitetaan lista karttarahalippaaseen. Smartum- tai 

TYKY-setelit sekä Eazybreak käyvät myös kartan maksuun. Setelien lukumäärä laitetaan myös 

sinisen vihkon tilityslistaan. Lisäksi Mobilepay-maksu puhelimella otetaan käyttöön kaudella 2022.  

Vihkossa on myös ns. VALTRAN lista johon merkitään VALTRAN työntekijän nimi, summa ja 

rasteilla käynti päivämäärä. 

Karttaraha lippaassa on sininen vihko, jossa tilityslista, OLE HUOLELLINEN TÄYTTÄESSÄSI SITÄ! 

Mukana vuokrattavia Emit-kortteja. Vuokra 2€. Tilitys samalla karttarahojen kanssa. 

Karttarahojen tilityksessä käytettävä PAKOLLISTA VIITETTÄ: 20200, viestiosioon ei saa kirjoittaa 

mitään! Saarijärven Pullistus/suunnistusjaosto FI58 5408 0420 0298 34. Kun tilität rahoja, tilitä 

kaikki rahat, ei siis jätetä pohjakassaa. 

Tulospalvelukone: 
Ratamestarin mukana kulkee tulospalvelun kannettava tietokone laukkuineen. 

Tulospalvelukoneen käyttöohjeet ovat koneen mukana. Pyydä tarvittaessa apua 

tulospalvelukoneen käytössä. 

Omatoimirastit: 
Torstairasteille järjestetään rutiinisti omatoimimahdollisuus, eli radat ovat kierrettävissä rastien 

jälkeen seuraavaan keskiviikkoiltaan saakka. Rasteille siis jätetään liput tai muu merkintä 

(kuitunauha ym.) ja karttoja toimitetaan SaPun toimiston postilaatikkoon viimeistään perjantaina 

klo 16 mennessä. Jos kartat ovat loppuneet, voidaan niitä tarvittaessa tulostaa pieniä määriä lisää 

(ota yhteyttä Juhoon). Omatoimimahdollisuudesta ei tarvitse erikseen tiedottaa Sampossa ym., 

sillä se on rutiinisti kaikilla rasteilla käytössä. 
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