NaTe:n iltarastien ratamestariohjeet
TARVIKKEET
Iltarastien tarvikkeet löytyvät urheilukeskuksesta Terän varastokopista no:2 tai sovi ed.
ratamestarin kanssa tavaroiden vaihtamisesta:
- Iltarastipakki ( lainaemitit, karttamuoveja ym. pientavaraa )
- EA-laukku, jossa mukana myös kevytreppu
- Rastilippuja
- Emit-leimasimet
- Tietokonelaukku ( Virtakaapeili ja lukija )
- Akku ja invertteri johtoineen + laturi
- Retkipöytä
Varastolle pääsee kesäaikana kenttämestareiden virka-aikana eli klo 7:00-20:30
.
RATOJEN SUUNNITTELU
Suunnittele radat ajoissa ennen tapahtumaa. Sovi Kuoppalan Reijon kanssa, milloin
hänelle on toimitettava aineisto karttojen tulostusta varten.
Suunnittelua varten voit pyytää Reijolta viimeisimmän päivitetyn version kartasta.
Jokaisella kartalla on yleensä yksi tai jopa kaksi vakiintunutta paikkaa, joihin
”kisakeskuksen” voi perustaa, mutta aina uusikin lähtöpaikka on hyvä, jos vain autojen
parkkeeraus onnistuu.
Terän iltarasteilla tarjotaan kolme rataa. A-rata (n. 5-6 km, vaativa), B-rata (3-4,5 km,
helpohko) ja C-rata (1,0-1,5 km, helppo).
Laadi ratasuunnitelmasi ja käy maastossa ennen karttojen tulostusta. Varmista kaikki
suunnittelemasi rastipisteet. Jos rastipisteen tunnistettavuus on epäselvä tai
tulkinnanvarainen, siirrä rastin paikkaa johonkin lähellä olevaan muuhun kohteeseen.
Merkitse rastipiste rastilippurepun sivutaskussa olevalla nauhalla. Nauha toimii
”rastilippuna” omatoimisuunnistuksessa seuraavan viikon aikana.
Suunnittele radat niin, että ne eivät mene pihojen läheltä tai satoa kasvavilta pelloilta.
Samoin kuin taimikoiden tai istutusaukkojen läpi !
Mieti rastivälejä ja niiden kulkukelpoisuutta ratoja suunnitellessa. Millaisessa maastossa
haluaisit itse suunnistaa? Vältä pahimpia ryteikköjä ja tuoreita harvennushakkuualueita.
A-radalla välien monipuolisuus on valttia: Lyhyitä ja pitkiä välejä, helppoja ja vaikeita
rastipisteitä.
B-rata saakin sitten olla helpompi, mutta siinäkin voi olla vaihtelua rastipisteiden väleillä.
C-rata on aloittelijoiden ja lasten rata. Yritä löytää selkeitä ja helposti tunnistettavia
kohteita rastipisteiksi.
Muista kuitenkin, että ei ole oikeaa tai väärää tapaa suunnitella ratoja.
Radat ovat lopulta aina tekijänsä näköiset!

Käytössä olevat emit-leimasimien numerot:
Lähtö: 0 ja Maali: 100
Rastileimasimet 20 kpl : 101, 102, 103, ….120
KARTTOJEN TULOSTUS
Toimita Kuoppalan Reijolle ajoissa ratasuunnitelmat rastikoodeineen ja sovi Reijon kanssa
karttojen noutamisesta.
Karttojen tulostusmäärät
A-rata 25 kpl
B-rata 40 kpl
C-rata 15 kpl
ENNEN ILTARASTITAPAHTUMAA
Vie rastiliput ja emit-kapulat maastoon hyvissä ajoin ennen keskiviikkoillan tapahtumaa.
Tarkista, että rastin Emit-koodi täsmää kartan kanssa.
Jos et ole laittanut aikaisemmin merkkinauhoja rastipisteelle, laita ne nyt. Nauha on
tunniste omatoimisuunnistajille.
Omatoimikartat on tulostettavissa terän kotisivuilta torstaista lähtien koko kauden aijan..
Sijoita rastilippu 50cm – 75cm korkeuteen, Ei siis liian alas eikä liian ylös.
Tarkoitus ei ole tehdä suunnistajille kiusaa, vaan tarjota näille onnistumisten elämyksiä
riittävän rastivälihaasteen kera.
Lataa tietokoneen akku ja erillinen lisävirta-akku ennen keskiviikkoa.
ILTARASTI-ILLAN TOIMINTAA
Laita rastilippuopasteet paikoilleen hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkua.
Riittävä määrä opasteita risteyksiin !
Sateisella säällä pressulaavu on hyvä apu.
Toki voitte käyttää seuran telttaa. Vaatii pari-kolme kaveria pystyttämään.
Virittele tietokone käyntiin, kytke akkusysteemi käyttöön ja käynnistä EResults-ohjelma.
Avaa tiedosto: Paikallinen levy (C:) / A_Iltarastit_2022 hakemistosta kyseisen rastipäivän
kansio ja sielta dat.tiedosto.
Esim. Haravakyla_15_05.dat .
Ratoja ei tarvitse syöttää koneelle etukäteen. Koneelle alkaa muodostua ratoja ( Rata1,
Rata2, Rata3 … ) sitä mukaa kuin suunnistajia kirjataan maaliin.
Ohjaa autoja parkkiin niin, että rasteilta on kaikkien helppo lähteä pois. Varmista, että
autojen pysäköinnistä koituu mahdollisimman vähän harmia muille tienkäyttäjille. Mikäli
pysäköinti on tien varressa, huolehdi pysäköinti samalle puolen tietä.
Iltarasteilla maksuksi käy liikuntaedut (Smartum, ePassi) ja käteinen. Jos jollakin ei ole
käteistä tai muuta, jolla maksaa suoritus, pyydä häntä maksamaan iltarastimaksu terän
tilille. Tilinumero löytyy seuran kotisivujen yhteystiedoista. Viitenumero on 1232.
Emit-kortin kanssa metsään lähtevät kirjataan koneelle käyttämällä kortti
lukijaleimasimessa. Varmista kortin haltijan nimi, sukunimi ensin, (yleensä lukee
valmiina EResultsissa) ja kirjaa hänet lähteneeksi.
Merkitse lainakortin käyttäjälle EResultsiin täppä ”Lainakortti”-kohtaan. Lainakortit
kerätään pois suunnistajan ilmoittauduttua maaliin.

Ohjelma tallentaa automaattisesti tapahtuman talteen jokaisen kortinluvun jälkeen, joten
erillistä tallennusta ei tarvita.
Mikäli ohjelma menee jumiin jostain syystä, sulje ohjelma ja käynnistä uudelleen. Avaa
viimeksi käytetty tiedosto ja jatka kirjaamisia.
Mikäli kartat meinaavat loppua kesken, pyydä metsästä tulevilta seuran jäseniltä karttaa
uusiokäyttöön. Myös toki muiltakin saa kysyä.
Jos henkilöä ei näy eikä kuulu metsästä, selvittäkää mahdollisesti puhelimitse hänen
tilanteensa. Mikäli tosi on kyseessä ja kyseinen henkilö oikeasti kadonnut, noudata
viranomaisen ohjeita. Hälytä kaikki mahdolliset seuran jäsenet apuun etsimään ja pyydä
ottamaan lamppuja mukaan, jos ilta on jo hämärtynyt.
ILTARASTIEN JÄLKEEN
Kun olet varmistunut, että kaikki ovat tulleet metsästä, voit aloittaa tapahtuman
purkamisen. Kasaa kaikki tarvikkeet autoon, hae lähtö- ja maalileimasimet pois, varmista
kisakeskuksen siisteys. Rastit ja leimasimet voi kerätä joko heti illalla tai seuraavana
päivänä. Muista ottaa opasteet rastilippuineen kyytiin.
Lähetä iltarastien .DAT tiedosto Pelkosen Heikille jo samana iltana tulospalvelua varten.
Tietokonelaukussa on muistitikku, jolle voit tallentaa .dat tiedoston ja lähettää sen omalta
kotikoneeltasi Pelkosen Hessun sähköpostiin.
Tarvikkeet voit palauttaa urheilukeskuksen varastolle tai seuraavalle ratamestarille.
Jos rastiliput on märkiä, ripusta ne kuivumaan ennen palauttamista.
Palauta rasteilla tarvittavat välineet siistissä kunnossa. Näin seuraavan ratamestarin on
mukava jatkaa taas vuorollaan!
Tilitä iltarasteilta kertyneet rahat terän tilille: FI78 1367 3000 1101 96
Liikuntasetelit voit jättää muovipussissa iltarastipakkiin.
Yhteystietoja:
Reijo Kuoppala
Suntiontie 11 as 5, 15560 Nastola
reijo.kuoppala@pp.phnet.fi
044 0505040
Heikki Pelkonen
Vanhankartanontie 25, 15540 Villähde
heikki.pelkonen@phnet.fi
040 8207991
Pentti Korhonen
Viisaantie 4, 15550 Nastola
pena.korhonen@outlook.com
040 5461215
Nastolan urheilukeskus:
Seppo Anttila p. 040 5408055 ja Markus Broman p. 044 7698626

Eresults Lite tulospalveluohjelman käyttöohje iltarasteilla
Varmista, että kannettavan tietokoneen akku on ladattu täyteen.
Ennen kuin käynnistät koneen, liitä kantolaukussa oleva USB -kortinlukija kaapelilla
tietokoneen vasemmalla puolella olevaan ensimmäiseen USB –porttiin edestäpäin
katsottuna.
Käynnistä kone. Salasana on Tuuli2015.
Ohjelman käyttöohjeet:
1. Ohjelma aukeaa tuplaklikkaamalla "EResults Lite" -kuvaketta työpöydällä.
2. Vasemmasta yläkulmasta tiedosto avaa tiedosto:
Paikallinen levy (C:) / A_Iltarastit_2022 hakemistosta kyseisen rastipäivän
kansio ( esim. 04_Haravakylä_15_05 ) ja sielta .dat-tiedosto.
Esim. Haravakyla_15_05.dat .
Ratoja ei tarvitse syöttää ohjelmaan. Ne alkavat muodostua, kun suunnistajia
kirjataan maaliin.
3. Kirjaa suunnistajat lähdössä koneelle asettamalla suunnistajan emit-kortti
lukijaan. Tarkista nimi ( sukunimi ensin ) tai kirjoita lainakorttia käyttävälle
nimi ja klikkaa lähteneeksi painiketta.
4. Ylävalikon kuvakkeesta (suunnistaja ja puut) näet lähteneet, jotka eivät ole
vielä saapuneet maaliin.
5. Suunnistajan tullessa metsästä kortti laitetaan suoraan lukijaan. Suunnistaja
kirjautuu leimauksien mukaan juoksemalleen radalle. ( rata 1, rata 2…).
Jos suunnistaja on unohdettu kirjata lähteneeksi, klikkaa suorituksen jälkeen
maaliin painiketta.
Ratoja syntyy usein tapahtuman aikana enemmän kuin kolme. Ylimääräiset
leimaukset, puuttuvat rastit jne. Anna syntyä vaan. Hessu korjailee ne ennen
tulosten julkaisua omiksi radoiksi.
Jos luku ei jostain syystä onnistu, pitää käyttää välillä jotain toista
korttia, eli samaa korttia ei voi lukea kahta kertaa peräkkäin.
6. Jos joku haluaa tarkastella väliaikoja, valitse ylävalikosta muodosta tulokset
painiketta ja sieltä väliajat. Viereisestä painikkeesta voit katsella
väliaikatuloksia.
7. Kun kaikki suunnistajat ovat tulleet metsästä, voit sulkea ohjelman ja sen
jälkeen tietokoneen.
Tai jos haluat, niin ota saman tien ennen koneen sulkemista tapahtuman
.dat -tiedosto muistitikulle, josta voit sen sitten kotikoneellasi lähettää Pelkosen
Hessulle sähköpostilla ( heikki.pelkonen@phnet.fi ).

