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AJOISSA ENNEN TAPAHTUMAA

Tarkista tapahtuman ennakkotiedot

• Itärasteista on toimitettu tiedot Rastilippu.fi-palveluun. 
https://www.rastilippu.fi/kuntorastit/kartta

• Samat tiedot pitäisi olla seuran nettisivuilla, Itärastien omilla Facebook -
sivuilla (helppo jakaa tapahtuma esim. kaupunginosan omaan Facebook 
-ryhmään) ja Suunnistava Uusimaan kuntosuunnistusesitteessä.

• Jos haluat tehdä muutoksia, tee ilmoitus webmasterille / 
Itärastivastaavalle. 

Ota yhteyttä muihin tapahtuman järjestäjiin

• Suunnittele tapahtuman tehtävänjako. Hyvien järjestelyjen 
varmistamiseksi tarvitaan vähintään kolme toimihenkilöä seuraavasti:

• paikoitus 1           henkilöä

• karttojen myynti 1-2 "

• lähtö/maali 1-2 "

• Primeaikaan (klo 10.45-12) paikalla tarvitaan mielellään neljä henkeä. 
Huolehdi ajoissa siitä, että ilmoitat seuran jäsenille, mikäli tarvitset 
apua. Facebook -ryhmä on nopein tapa tavoittaa potentiaalisia 
avustajia. Ilmoita tarvitsetko apua rastien viemisessä; hakemisessa vai 
"vain" toimihenkilönä kisapaikalla tai tietokoneen käyttäjää. Jos et käytä 
Facebookia niin laita viestiä esim. webmasterille 
(webmaster@rastihaukat.fi) ja pyydä näitä laittamaan viesti Facebookiin 
ajoissa. 

Tee pelastussuunnitelma

• Pelastussuunnitelma nopeuttaa avun saantia. Kaikkien järjestäjien 
tulee tietää tapahtuman tarkka osoite ja toimintatavat 
poikkeustilanteissa.

Suunnittele opastus, paikoitus ja toimintojen sijoittelu

• Tutustu keskuspaikkaan ja suunnittele lähdön, maalin ja karttojen 
myyntipisteen paikat. Pyri sijoittamaan ne mahdollisimman lähelle 
keskuspaikkaa. Jos paikalle tulee Suunnistajan kauppa, mihin se 
sijoitetaan?

• Suunnittele opasteiden paikat. Tarkista,  mistä opastus on ilmoitettu 
alkavaksi. https://www.rastilippu.fi/kuntorastit/kartta

• Suunnittele myös autojen paikoitus (n. 100 henk. = n. 50 autoa)
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Parkkipaikkojen mitoituksesta

https://www.rastilippu.fi/kuntorastit/kartta
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PELASTUSSUUNNITELMA

Puhelinnumeroita

• Yleinen hälytysnumero 112

• Myrkytystietokeskus (09) 471 977

• Poliisi 10022

• Hätäkeskuksen varanro (09) 394 700

Toiminta eri tilanteissa

• Sairauskohtaukset:   ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. 
Ilmoitetaan puh. 112

• Tapaturmat:   ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Vakavissa 
tapauksissa ilmoitetaan puh. 112

• Tulipalo keskuksessa:   infossa on sammutuspeite. Ilmoitetaan 
puh. 112

• Tulipalo maastossa:   ilmoitetaan puh. 112

• Liikenneonnettomuudet:   ilmoitetaan puh. 112 + mahdollinen 
oma ensiapu

• Hälytysajoneuvojen opastus tapahtumapaikalle:   sovitaan 
hälytyksen yhteydessä

• Kadonneen etsintä:   Mikäli osanottaja ei ole palannut 
kohtuullisen ajan kuluessa maaliin, eikä myöhemmästä paluusta 
ole sovittu, järjestäjän partio suorittaa maastotiedustelun. Ellei 
se tuota tulosta, ilmoitetaan poliisille (puh. 10022) hengen-
/terveydenvaaran kokonaistilanteen arvion mukaan 
(lapsi/vanhus - terve aikuinen, sataa / on kylmää - kaunis, 
lämmin kesäpäivä, pimeä pian tulossa - on pitkään valoisaa jne). 
Turvallisuudesta vastaava henkilö koordinoi toimintaa.

• Muuta: Osallistujat ottavat osaa omalla vastuullaan 
(Suunnistussääntöjen kohta 3.41). Rastihaukat suosittaa 
Kuntosuunnistajan vakuutusta 
https://www.rastihaukat.fi/kuntosuunnistajan-vakuutus/

Järjestäjä Rastihaukat ry

Tilaisuuden nimi Itärastit -kuntosuunnistustapahtuma

Tapahtumapäivä ja aika

Tapahtuman vastaava (joka 
samalla turvallisuusvastaava)

Puhelin

Tapahtumakeskuksen / infon 
tarkka osoite (joka 
tarvittaessa ilmoitetaan 
hätäkeskukselle)

Arvio henkilömäärästä 
(osallistujat ja järjestäjät yht.)

Kartta toiminnoista Kartta maastosta ja rasteista on infossa

Ensiapu Infossa on ensiapulaukku



RADAT

• Jos sinulla ei ole karttaa, niin pyydä karttavastaavalta 
(kartta@rastihaukat.fi) alueen kartta hyvissä ajoin.

• Jos haluat tietoa jonkun maaston aikaisemmista radoista, ota 
yhteyttä karttavastaavaan, joka lähettää niitä sähköisesti. Voit 
myös katsella ratoja Rastihaukkojen reittihärvelistä.

• Aloita ratojen suunnittelu hyvissä ajoin tutustumalla mahdollisiin 
muutoksiin maastossa. Valitse lähtö- ja maalipaikat.

• Ratoja on neljä: 7 km, 5 km, 3 km ja 2 km

• 2 km erittäin helppo rata suunnistusta aloitteleville

• 3 km helpohko ja sopii lyhyttä lenkkiä haluaville

• 5 km kokeneille kuntosuunnistajalle

• 7 km vaativa

• 3 km on vaativampi kuin 2 km, mutta silti helpompi kuin 5 km.

• Ratapituudet ovat ohjeelliset. Jos rataa ei helposti saa ko. 
pituiseksi, voi sen jättää lyhyemmäksi.

• Tärkeämpää on hyvät ja oikeantasoiset radat kuin oikean mittaiset.

• Kiinnitettävä radanteossa huomiota 2 km rataan, että se on todella 
tarpeeksi helppo myös ensikertalaisille. Yleisesti 2 km:llä ei tulisi 
olla kuin viimeinen rasti yhteinen muiden ratojen kanssa.

• Yritä käyttää kartan parhaat alueet ja pyri suunnittelemaan radat siten, että 
syntyisi mahdollisimman vähän jonojuoksua. Käytä siksi useampaa 
ykkösrastia.

• Muista varoa jo ratasuunnittelussa ylipääsemättömiä esteitä ja vaarallisia 
maastokohtia. Pyri huomioimaan luonnonsuojelu ja metsästäjien toiveet. 
Älä vie ratoja peltojen, piha- ja tonttialueiden poikki.

• Valitse rastipisteet siten, että kartta pitää paikkansa kohteessa ja sen 
lähiympäristössä sekä rastilippu tulee selvästi näkyville maastoon. Merkitse 
rastin paikka metsään esim. maalarinteipin palalla, jossa lukee itärastit ja 
päivämäärä ja mahdollisesti rastin koodi.

• Rasteilla käytettävät koodit ovat EResults-tulosohjelman ohjeessa.

• Tee rastimääritteet Itärastikoneella tai omalla koneellasi. Tarjolla on myös 
lainaksi kannettava tietokone, jossa on Condes-ohjelma.

• Seuralla on lisenssi Condes -ratamestarintukiohjelmaan, jolla 
rastimääritteiden teko onnistuu helposti. Jos haluat Condesin omalle 
koneellesi, ota yhteyttä karttavastaavaan.

• Toimita viimeistään edellisenä sunnuntaina radat karttavastaavalle 
(kartta@rastihaukat.fi), jotta kartat saadaan painoon ajoissa.

• Kartat toimitetaan osoitteesi mukaan lähimpään postiin (ti-ke).

mailto:kartta@rastihaukat.fi
mailto:kartta@rastihaukat.fi


Luo tapahtuma EResults-ohjelmaan ja testaa radat
• Avaa Itärastikoneesta EResults-ohjelma, luo tapahtuma ja       

liitä se Rastilippuun
• Nimeä radat ja rastien koodit
• Testaa radat laittamalla leimasimet radan mukaiseen 

järjestykseen (ml. lähtö ja maalileimasin) ja käymällä ne 
järjestyksessä läpi Emit-kortilla

Varmista laitteiden yhteentoimivuus ja lataa kaikki akut
• Testaa kaikki laitteet ennen Itärastipäivää
• Avaa EResults Mobile ja Lite ja testaa yhteentoimivuus

• Lataa kaikkien laitteiden akut tapahtumaa edeltävän yön yli :
1. Kannettava Itärasti-tietokone (molemmat akut)
2. Itärastipuhelin
3. Lähtöläppäri
4. Tablet-tietokone
5. Emit-kirjoitin

LAITTEIDEN TESTAUS JA LATAAMINEN ENNEN TAPAHTUMAA

Itärastikone

Itärastipuhelin

1. Testaa radat

Tablet
ilmoittautumisiin

Lähtöläppäri

2. Varmista laitteiden 
yhteentoimivuus (ks. s.11)

Emit-kirjoitin

Emit-lukija

MTR-purkulaite



TAPAHTUMAA ENNEN

Rastien vienti

• Koska käytössä on Emit-leimasimet joka kisassa, tulee rastit viedä 
metsään vasta edellisenä tai samana päivänä. Jos viet rastit 
edellisenä päivänä, olisi hyvä suorittaa ainakin lähirastien tarkistus 
vielä ennen tapahtuman alkua. 

• Rastien vientiin kannattaa varata ainakin 10-15 minuuttia per rasti.

• Rasteja viedessä kannattaa käyttää painettuja karttoja, koska tällöin 
rasti tulee siihen, missä se on kartassa, vaikka painoon olisikin 
mennyt väärä paikka.

• Rastille normaali kangaslippu ja Emit-kapula. Rastimäärite kertoo 
paikan, johon rastilippu sijoitetaan.

• Emit-kapulan kiinnitykseksi suositellaan teippaamista pystyyn 
puunrunkoon. 

• Rastikoodi näkyy Emit-kapulassa. Varmista, että koodi kapulassa ja 
rastimääritteissä on oikea! 

• Kapulat suositellaan merkittävän tekstillä ”Itärastit päivämäärä” 
esim. maalarinteipin palaseen kirjoittamalla. 

• Poista rastipaikan merkkinä ollut teipinpala tms.

Opasteet ja tapahtumakeskuksen toiminnot paikalleen

• Vie opastetaulut paikoilleen viimeistään klo 10:00.

• Pysäköinnin ohjauksessa on töitä klo 10.30-12. Tärkeintä on opastaa 
pysäköimään autot tiiviisti. 

• Pyri pitämään maali ja karttojen myynti lähellä toisiaan. Näin ihmiset 
tottuvat löytämään karttojen myyntipaikan maaliviitan avulla.

• Tee myyntipaikalle ”oma väylä” Rastilipussa maksaneille. He pääsevät 
jonon ohi ilmoittautumalla itse Tablet-tietokoneessa olevalla emit-
lukijalla. 

• Ripusta mallikartat näkyville



LÄHTÖ JA MAALI

Lähtö

• Tee tarvittaessa viitoitus lähtöön.

• Lähdössä tulee olla lähtöviitta ja Emit 0-leimasin (kiinnitetty pukkiin). 

• Ratamestari on voinut suunnitella radoille kaksi eri lähtöpaikkaa. 
Silloin perustetaan kaksi lähtöä ja otetaan käyttöön toinen 0-leimasin.

• Lähdön nollaleimasin ei saa olla näkyvillä maalin lähistöllä tai 
matkalla maaliin tulleiden kirjaukseen. Muuten joku tyrkkää Emit-
korttinsa siihen ja sen seurauksena nollaa kaikki leimauksensa 
kortiltaan.

• Metsään on päästävä lähtemään viimeistään klo 11.00. Yleensä 
ensimmäiset osanottajat ovat paikalla jo klo 10 jälkeen ja metsään 
saa päästää heti, kun homma on hanskassa.

• Lähtö toimii itsepalveluperiaatteella. 

• Lähtöleimasinpukissa on ohje emit-kortin nollauksesta, mutta 
tarvittaessa suunnistajaa tulee neuvoa kartanmyynnin yhteydessä. 

• Kaikkien tulee nollata lähtiessä korttinsa (leimasimessa olevan ledin 
tulee vilkkua ainakin 4 kertaa). Aika alkaa, kun kortti nostetaan 
lähtöleimasimesta.

• Saman radan lähtöväli tulisi olla minuutti.

• Iltapäivällä maastoon lähtijöitä muistutetaan siitä, että maali 
suljetaan klo 15.

• Lähtö suljetaan klo 13.00. Sen jälkeen lähteville voi mainita, ettei 
maali enää ole välttämättä paikalla.

Maali

• Maalin varusteet ovat maaliviitta ja maalileimasin (koodin 97 
leimasin on teipattu pukkiin, joten sitä on helppo käyttää).

• Suunnittele maali siten, että kaikki tulevat siihen samasta 
suunnasta. Maalileimaus tulee olla n. 10 metriä ennen Emit-kortin 
purku/tulostuspaikkaa, näin ruuhka-aikanakin jono pysyy 
järjestyksessä.

• Ajanotto päättyy maaliin. 



KARTANMYYNTI JA EMIT-KORTTIEN VUOKRAUS

Kartanmyynti

• Osallistumismaksu on aikuisilta 8 € ja alle 19-vuotiailta 3 €.

• Itärastit-tarvikkeiden mukana on vaihtokassa, jonka arvo on 50 
euroa. Älä jätä kassaan seuraaville Itärasteille kahden euron kolikkoja 
suurempia rahoja (=älä jätä seteleitä).

Ilmaiseksi tai laskua vastaan suunnistavat

• Rastihaukkojen jäsenet ja SU:n aluevalmennettavat saavat osallistua 
ilmaiseksi. Suunta-Veikkojen ja Maanpuolustuskorkeakoululaisten 
maksut laskutetaan kauden lopuksi jälkikäteen.

• Kirjaa nimet vihkoon.

Emit-korttien vuokraus ja lainauslista

• Emit -kilpailukortin saa lainaksi 3 € maksua vastaan. 

• Kirjaa vihkoon Emit-kortin numero, vuokraajan nimi ja 
puhelinnumero

• Kadonneesta Emit-kortista veloitamme 70 €. 

Maksutavat

• Itärasteilla kelpaavat:

1. Käteinen (80 % maksoi vuonna 2018 käteisellä) 

2. Rastilippu (jos on ilmoittautunut ja maksanut etukäteen)

3. Erilaiset liikunta- ja kulttuurisetelit

4. Kaikkien keskeisten palveluntarjoajien mobiili- ja verkkomaksut

• Pankki- tai luottokorttimaksuja emme ota vastaan

Autonavaimien säilytys

• Kartanmyynnin yhteydessä on laatikko osallistujien autonavaimille.

Karttojen takaisinostaminen kun kartat uhkaavat loppua

• Karttoja ostetaan takaisin 2 € hinnalla



LIIKUNTASETELIT, MOBIILI-, VERKKO- TAI TEKSTIVIESTIMAKSUT

Toimi näin, jos osallistuja maksaa liikunta- tai kulttuurisetelillä

• Kun vastaanotat setelin, tarkista että maksaja on kirjoittanut nimensä 
seteliin.  Jos nimeä ei ole valmiiksi kirjoitettu, pyydä käyttäjää 
kirjoittamaan se setelin kääntöpuolelle.

• Tarkista setelin voimassaoloaika.

• Setelistä ei anneta vaihtorahaa takaisin. 

• Setelin lisäksi saa maksaa käteisellä, jos setelin arvo ei riitä

• Emit-vuokra voi olla osa setelimaksua

• Koska seteliä ei saa luovuttaa toiselle, ei esim. henkilöiltä, jotka eivät 
voi mitenkään olla työelämässä (esim. pienet lapset), saa vastaanottaa 
seteliä.

• Ruksaa ”henkselit” setelin etupuolelle osoittamaan, että seteli on 
käytetty

• Jätä vastaanotetut setelit kassaan.

Toimi näin, jos osallistuja näyttää kuitin maksusta mobiililaitteeltaan

1. Tarkista, että maksettu summa on oikein.

2. Tarkista, että tiedot ovat oikein (Itärastit/Rastihaukat)

3. Tarkista, että aikalaskuri on aktiivinen.

4. Pyydä asiakasta merkitsemään kuitti käytetyksi.

Paperinen kuitti maksusta

• Osassa palveluista maksun voi suorittaa myös verkossa, jolloin 
osallistujalla tulee olla paperinen kuitti maksusta

Maksun voi suorittaa myös paikan päällä

• Itärastien Eazybreak -koodi on: V575

• Itärastien ePassi-tunnus on 58285.

• ePassilla voi maksaa myös tekstiviestillä, jolloin osallistuja kirjoittaa 
viestiin ”58285 8” eli Rastihaukkojen tunnuksen, välilyönnin ja 
veloitettavan summan. 

Virikeseteli 
(Edenred)

Tyky-
seteli

Smartum
Liikuntaseteli tai 
kulttuuriseteli



EazybreakSmartum
Liikuntasaldo

Virikeseteli 
(Edenred)

Tyky-seteli

Rastilippu

Smartum Liikuntaseteli tai kulttuuriseteli

ITÄRASTEILLA KÄYVÄT MAKSUTAVAT (KÄTEISEN OHELLA)

+yritysten omat 
liikuntasetelit (YLE,…)

Itärastien Eazybreak -
koodi on: V575

SporttiPassi (ePassi)

Itärastien ePassi-
tunnus on 58285.

Edenred
mobiilimaksu



VALMISTELE LÄHTÖÖN ILMOITTAUTUMISEN LAITTEISTO

Lähtöön ilmoittautumisessa käytettävät laitteet:

• Älypuhelin, jolla jaetaan mobiili internet-
yhteys

• Varavirtalähde puhelimeen (ladattuna)

• Itärastikone (kannettava tietokone)

• Lähtöläppäri (toinen kannettava tietokone)

• Tablet-kone

• Emit-lukijat (3 kpl). Lukijoissa ei ole paristoja 
vaan ne saavat virran USB-johdolla 
tietokoneesta ja tabletista.

• Emit-kortteja testaukseen ja 
ongelmatilanteisiin

Jaa mobiiliyhteys nettiin Itärastipuhelimesta

• Mobiiliyhteys muodostuu automaattisesti Itärastipuhelimessa, kun avaat verkonjaon 
(Hotspot) puhelimen asetuksista. Saat verkonjaon puhelimesta esille, kun pyyhkäiset 
puhelimen ruutua ylhäältä alaspäin 2 kertaa. Saunalahti-mobiilidatan (↑↓) tulee olla 
päällä.

• Jos puhelimen akku uhkaa loppua, kytke varavirtalähde puhelimeen

Tee seuraavat asiat Itärastikoneella olevassa EResults Lite-ohjelmassa

• Avaa ensin Itärastikoneen EResults Lite -ohjelmassa Mobile-välilehti ja kirjaudu palveluun.

• EResults Mobile –käyttäjätunnus on tulokset@rastihaukat.fi ja salasana on Itärastikoneen 
työpöydällä olevassa tiedostossa.

• Valitse kilpailu, klikkaa Lähetä nykyinen kilpailu ja Lähetä henkilörekisteri.

• Klikkaa Vastaanota toimijoita –täppää.

ItärastikoneTabletLähtöläppäri

Näin valmistelet tabletin ja lähtöläppäriin

• Yhdistä tablettiin Emit-kortinlukija USB-johdolla, jossa on jatkeena 
tabletille sopiva sovitin.

• Yhdistä lähtöläppäriin Emit-lukija USB-johdolla

• Käynnistä EResults Mobile -sovellus tabletista ja lähtöläppäristä.

• EResults Mobile -käyttäjätunnus on tulokset@rastihaukat.fi ja 
salasana on Itärastikoneen työpöydällä olevassa tiedostossa.

• Valitse näytöltä tapahtuma. Jos tapahtumaa ei näy, päivitä 
tapahtumaluettelo tabletissa hipaisemalla luetteloa sormella 
alaspäin ja valitse tapahtuma.

• Klikkaa PÄIVITÄ päivittääksesi henkilörekisterin (päivitys on nopea)

• Klikkaa kortinlukija-kohdasta tekstiä "Ei käytössä". 

• Klikkaa tekstiä "USB <-> Serial".  

• "Annetaanko sovellukselle EResultsMobile..." valitse OK.

mailto:tulokset@rastihaukat.fi
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RASTILIPUSSA MAKSANEIDEN ”OHITUSKAISTA”

Rastilipussa maksaneiden oma kaista

• Kesän 2019 Itärasteilla kokeillaan uutta käytäntöä, jolla halutaan 
nopeuttaa Rastilipussa maksaneiden ilmoittautumista lähtöön.

• Rastilipussa maksaneet voivat hakea haluamansa kartan ja ilmoittautua 
lähtijäksi itsepalveluna tablet-koneella.

• Ne, jotka ovat kyllä ilmoittautuneet Rastilipussa, mutta eivät ole 
maksaneet osallistumistaan etukäteen, ostavat ensin kartan normaaliin 
tapaan ja voivat sen jälkeen käyttää itsepalvelukaistaa.

Rastilipussa ilmoittautuminen ja maksaminen

• Rastilippu.fi on suunnistajien verkkopalvelu. Rastilipussa voi 
ilmoittautua Itärasteille ja  myös maksaa etukäteen. Viime vuonna 10 
prosenttia Itärastien kävijöistä maksoi Rastilipulla.

• Toistaiseksi palvelun kautta voi maksaa vain aikuisen 
osallistumismaksun. Lasten ja nuorten osallistumismaksun tai/ja emit-
kortin vuokran maksaminen ei onnistu vielä.

• Ilmoittautuneet näkyvät Itärastikoneen EResults Lite -tulosohjelmassa. 
Järjestelmässä on myös heidän Emit-korttinsa numerot valmiina.

Jos olet maksanut Rastilipussa, näin 
ilmoittaudut lähtijäksi:

1. Aseta Emit-korttisi lukijaan
2. Valitse rata: A 7km, B 5km, C 3 km ja 

D 2 km
3. Lähetä tiedot painamalla oikean 

yläkulman kuvaketta

Huom! Muista lähettää 
tiedot painamalla 
yläkulman liidokkikuvaketta

OHJE RASTILIPUSSA MAKSANEILLE



LÄHTÖÖN ILMOITTAUTUMISET

Näin otat lähtöläppärillä ilmoittautumisia lähtöön

• Kun Emit-kortti kortti asetetaan lukijaan, sovellus hakee automaattisesti 
kilpailijan tiedot joko Rastilipusta tai henkilörekisteristä. 

• Jos tiedot löytyvät:

1. Valitse rata

2. Paina oikeassa yläkulmassa olevaa paperiliidokin kuvaketta

• Jos tietoja ei löydy, syötä henkilön tiedot: 

1. Sukunimi Etunimi 

2. Emit-kortin numero 

3. Rata

4. Ja paina oikeassa yläkulmassa olevaa paperiliidokin kuvaketta

• Lähtijän tiedot näkyvät hetken kuluttua Itärastikoneella EResults Liten
Lähtö-välilehdellä.

• Ei hätää, vaikka osallistujan ilmoittautuminen lähtöön joskus unohtuu tai 
epäonnistuu. Osallistuja pystytään lisäämään järjestelmään maalissa ja 
hänen suorituksensa kirjautuu normaalisti.

• Huom: Jos Emit-kortti on pitkään lukijassa, ohjelma alkaa tarjoamaan eri 
Emit-kortin numeroita ja nimiä. Siksi kortti kannattaa ottaa pois lukijasta 
heti kun oikea Emit-numero on ruudussa.

Ilmoittautumisten vastaanottaminen

• Käynnistä EResults Mobile lähtöläppärissä ja tabletissa ja kytke molempiin 
Emit-lukijat.

• Lähtijöiden ilmoittautumiset otetaan vastaan ensisijaisesti lähtöläppärillä 
ja tablet-koneella. Näin Itärastikoneella voidaan keskittyä maaliin tulijoiden 
kirjaamiseen.

• Tablettia ja lähtöläppäriä ei voi käyttää maaliin tulleiden kirjaamisessa.

• Kaikkia osallistujia pyydetään ilmoittautumaan lähdössä ja näyttämään 
emit-korttinsa Emit-lukijalle

• Myös ilman emit-korttia lähtevät tulee kirjata koneelle. Tällöin osallistujan 
tiedot syötetään käsin kirjoittamalla.

Tablet-kone toimii nopeana itsepalvelukaistana

• Rastilipussa maksaneet voivat ilmoittautua lähtijäksi itsepalveluna. Heidän 
tietonsa ovat jo valmiina järjestelmässä ja riittää, että he valitsevat radan, 
jolle lähtevät ja muistavat lähettää ilmoittautumisensa.

Myös Itärastikoneella voi ottaa lähtijöiden ilmoittautumisia

• Varsinkin tapahtuman alkupuolella, kun maaliintulijoita ei vielä ole, 
Itärastikoneella voi ottaa lähtijöiden ilmoittautumisia EResults Lite-
ohjelmalla. 



MAALIIN TULLEIDEN KIRJAUS / TULOSPALVELU

Maaliin tulleiden kirjauksessa 
käytettävät laitteet:

• Itärastikone (kannettava tietokone, 
jossa on EResults Lite-ohjelma)

• Älypuhelin, jolla jaetaan 
mobiiliyhteys tietokoneelle 

• Emit-lukija

• MTR-purkulaite (Emitin luku- ja 
muistiyksikkö)

• Emit-kirjoitin 

• Yksi Emit-kortti testaukseen ja 
ongelmatilanteisiin

Maaliin tulleiden kirjaus

• Aseta maaliin tulleen osallistujan Emit-kortti Emit-lukijaan, josta tulokset 
siirtyvät  EResults-ohjelmaan Itärastikoneelle (näin ne tulevat online-tuloksiin).

• Tarkista, että rata- ja henkilötiedot ovat oikein. 

• Pura kortin tiedot myös MTR:ään. Emit-kirjoitin tulostaa rastiväliajat. Anna Emit-
kirjoittimen tuloste (rastiväliajat) kilpailijalle.

• Jos kirjoitin ei reagoi, kytkeä laitteeseen virta ja yritä uudelleen. Emit-kirjoitin 
menee itsestään pois päältä jonkin ajan kuluttua (valot sammuu). 

• Emit-lukija ja MTR eivät lue samaa korttia kahta kertaa peräkkäin. Käytä tällöin 
toista Emit-korttia lukijassa, jonka jälkeen lukeminen onnistuu.

• Jos Emit-kirjoittimen akku loppuu kesken kisan, pura kortit siitä huolimatta 
MTR:ään. MTR on varmistustallennus, jos kannettava tietokone ei toimi.

• Samalla kortilla voi suunnistaa useampaankin kertaan samassa tapahtumassa.

Tietokoneen akun vaihtaminen

• Kannettavassa tietokoneessa on kaksi akkua, jotka molemmat on hyvä olla 
täyteen ladattuina. Tietokone kannattaa käynnistää akun säästämiseksi vasta 
tilaisuuden alussa, käytännössä kun ensimmäinen suunnistaja ostaa kartan. 

• Akun voi vaihtaa lennosta, kun isomman akun virta loppuu (vanha akku pois, 
uusi tilalle, virta näppäimestä päälle -> kone kysyy ”Jatketaanko Windowsin 
käyttöä” tai ”Käynnistä Windows normaalisti” -> kyllä). 

• Itärasti-tavaroissa on myös autolaturi, johon virta saadaan tupakansytyttimestä.

Emit-
kirjoitin

Emit-
lukija

MTR

Näin kytket Itärastikoneen ja muut tulospalvelun laitteet päälle

• Varmista, että mobiili internet-yhteys on jaettu Itärastipuhelimesta 
tietokoneelle

• Kytke Emit-lukija Itärastikoneeseen (COM7-porttiin, joka on lähimpänä 
koneen etuosaa oleva USB-portti)

• Kytke Emit-kirjoittimen virta (power) ja MTR päälle (Clear ON). 

• Käynnistä Itärastikoneesta Rastilippu-EResults ohjelma (ks. tarkemmin 
uusituista EResults Lite -ohjeista). 

• Aurinkoisena päivänä kannettavan tietokoneen näyttö kaipaa 
pimennystoimenpiteitä. Auton ikkunoiden peittämiseen kannattaa 
myös varautua. 



TAPAHTUMAN PÄÄTYTTYÄ

Lähtöön ilmoittautuneiden ja maaliin tulleiden vertailu

• Varmista, että kaikki suunnistajat ovat tulleet metsästä ennen 
kuin toimitsijat poistuvat. 

• Tarvittaessa selvitä kadonneen henkilön yhteystiedot ja soita 
hänelle.

• Rastilippua käyttävien yhteystiedot saa Suomisport-palvelusta, 
johon Itärastivastaavalla ja seuran puheenjohtajalla on 
tunnukset.

Rastien haku maastosta ja jälkien siivous

• Emit-leimasimet ja rastiliput on syytä kerätä pois heti 
tapahtuman jälkeen tai viimeistään seuraavana päivänä.

• Sakset tai linkkuveitsi on hyvä apuväline teippien 
irrottamisessa.

• Huolehdi, että kilpailupaikka ja opastukset tulee purettua.

• Siivoa suunnistajien jättämät roskat.

• Sovi seuraavan ratamestarin kanssa mihin Itärastitavarat 
toimitetaan.

• Täydennä tarvittaessa ensiapulaukun sisältö, jos sieltä on 
jouduttu jotain käyttämään.

Tulokset

• Tulokset ovat heti nähtävissä Rastilippu.fi-palvelussa

• Toimita kaikki tulokset osoitteeseen tulokset@rastihaukat.fi viimeistään kisaa 
seuraavana päivänä klo 14.

• Ohjeet tuloksien muodostamiseen löytyvät Eresults-ohjeista.

• Reittihärveliä varten tarvitsee tulosten lisäksi toimittaa tapahtuman logitiedosto
IOF XML – muodossa

Tilitys

• Tilityslomake löytyy os. https://www.rastihaukat.fi/itarastit/jarjestajan-ohjeet/
tai ratamestarikansiosta, täytä se huolellisesti ja muista liittää kuitit hankinnoista.

• Osallistumismaksuista kertyneet tulot tilitetään tapahtuman jälkeen seuran tilille 
Nordea FI05 1469 3000 0395 82. Ilmoita tilitetty summa talousvastaavalle 
(talous@rastihaukat.fi), jotta kirjanpito pysyy ajan tasalla. Muista laittaa infoksi, 
mistä Itärasteista oli kyse (esim. Itärastit 13.4.2019)

• Käteiset (pois lukien 50 euron pohjakassa) voi tallentaa ensin omalle tilille pankin 
talletusautomaatilla (https://otto.fi/)  ja sen jälkeen siirtää rahat seuran tilille.

Palaute

• Kerro havaitsemistasi kartan epätarkkuuksista ja muutoksista karttavastaavalle 
kartta@rastihaukat.fi

• Laitteiden toimimattomuudesta, rikkoontumisesta ja katoamisesta ilmoitus 
Itärastivastaavalle osoitteeseen itarastit@rastihaukat.fi . Myös kaikista muista 
ongelmista, joita Itärastien pitämisessä havaitaan, tieto Itärastivastaavalle.

https://www.rastihaukat.fi/itarastit/jarjestajan-ohjeet/
mailto:talous@rastihaukat.fi
https://otto.fi/
mailto:kartta@rastihaukat.fi
mailto:itarastit@rastihaukat.fi


PALAUTELOMAKE

Paikka, päivä ja sää

Ratamestari

Avustajat

Osanottajat (tuloslistasta)

Rastihaukkoja osallistui (arvioi, jos 
ei tarkkaa tietoa)

Emit-vuokrauksia

Käteinen (euroa)

Liikuntasetelit (euroa)

Yrityslipukkeet (Yle tms.) yksi lipuke=8 euroa

Rastilipussa maksaneet 16 kpl*8 euroa

Verkko-/mobiilimaksut 1 kpl * 8 euroa

Tulot yhteensä

TULOT (ei sis. verkko- ja mobiilimaksuja) MENOT

Karttojen takaisinostot

Kilometri- ja muut korvaukset

Muut kulut (kuitit mukaan)

Menot yhteensä



VARUSTELISTA KISAPAIKALLE 

Itärastitavaroissa tulisi olla seuraavat varusteet: 

• Rastiliput, vähintään rastien määrä + 4 (opasteliput). 

• Emit-leimasimet, mustassa laatikossa

• Lähtö- ja maalileimasin (kiinnitetty pukeille) 

• Emit-kortit, joita vuokrataan (2 laatikkoa). Huom! Näitä ei saa 
säilyttää samassa laatikossa kuin leimasimia, koska niiden patterit 
kuluvat tällöin loppuun. 

• Riittävästi pakkausteippiä leimasimien kiinnittämiseen. Vähintään 1 
rulla / rastien viejä, jos rasteja vie useampi henkilö. 

• Lähtö- ja maaliviiri

• Pöytiä

• Toimivia kyniä, paperia, tussi (varmista toimivuus)

• Vihkoja

• Karttamuoveja, muutamia lähinnä omaan käyttöön

• Pohjakassa, tarkista että alkusaldo on 50 €

• Rasia / laatikko osallistujien autonavaimille

• Tienvarsiopasteet

• Parkkiopastajien keltaiset liivit

• Ensiapulaukku ja sammutuspeite

• Autolaturi kannettavaan tietokoneeseen

• Suunnistava Uusimaa -kalenterit ja Haukkaviestit jaettavaksi

Tietokoneet ja mobiililaitteet:

• Itärasti-tietokone (ladattuna)

• Lähtöläppäri (ladattuna)

• Tablet-kone (ladattuna) sekä pöytäteline tabletille

• Itärastipuhelin (ladattuna)

• Emit-kirjoitin (ladattuna) sekä kirjoittimen paperirullia

• Kolme Emit-lukijaa USB-johtoineen

• MTR-lukija 

Ota lisäksi mukaan: 

• Sakset/puukko/kääntöveitsi rastien purkamista varten 
(Itärastikamoissa on 1 veitsi ja sakset) 

• Reppu / kassi tms. rastien kantamista varten viedessä/hakiessa; 1 
kpl/viejä/hakija

• Eväitä, lämmintä vaatetta

• Kartat (jotka posti on toimittanut ennen Itärasteja). 

• 1-2 telttatuolia

• Telineet, joihin mallikartat voi kiinnittää (puiset tai vastaavat alustat) 

• Lisää rastilippuja ja opasteita on tarvittaessa varastolla Vuosaaressa.

• Jos joudut suorittamaan tarvikehankintoja (esimerkiksi ostamaan 
lisää teippiä), rahat voi ottaa kassasta kuittia vastaan tilityksen 
yhteydessä.



Itärastit 2019

Suunnistamaan pääsee klo 11-13 

Maali suljetaan klo 15

Aikuiset 8 euroa 

Alle 19-vuotiaat 3 euroa

Emit-kortin vuokra 3 euroa



Jos olet maksanut Rastilipussa, näin ilmoittaudut lähtijäksi:

1. Aseta Emit-korttisi lukijaan
2. Valitse rata: A 7km, B 5km, C 3 km ja D 2 km
3. Lähetä tiedot painamalla oikean yläkulman kuvaketta

ITSEPALVELUKAISTA RASTILIPUSSA MAKSANEILLE





LÄHTÖ

Laita Emit-kortti lukijaan ja odota, 
että valo vilkahtaa n. 4 kertaa

Kortti nollaantuu ja ajanotto käynnistyy kun nostat kortin leimasimesta.



Hyvä kuntosuunnistaja, 

Vihreällä merkityillä piha-alueilla 

kulkeminen on aina kiellettyä.

Kierrä piha-alueet! 


