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YLEISTÄ
 Pölkkyrastit järjestetään vähintään 2 henkilön toimesta. Ratamestari(tapahtumavastaava) ja

työpari. Molemmat ovat läsnä lähtöpaikalla tapahtuman ajan.
 Ratamestarivuoroja voi vaihtaa keskenään(tieto Jukalle, päivittää nettisivut)
 Karttoja/alueita ei mielellään vaihdeta suunnitellusta
 Iltarastitavarat viedään seuraavalle viimeistään perjantai-iltana, jos ei erikseen muuta sovita.
 Ohjeiden lopussa Liitteessä 1 Pölkkyrastien pelastussuunnitelma
 Kaikki maastoon lähtijät kirjataan, joko sähköiseen Navisport-tulospalveluun tai käsikirjanpitoon.

Näin voidaan varmistaa, että kaikki myös saapuvat pois maastosta.
 Osallistujalla on mahdollisuus suunnistaa ilman aikaa tai ajan kanssa niin ettei tulos tule julki.
 Ratojen suunnittelun tueksi löytyy sähköisesti hyvä kirja. https://sslkoulutus.fi/ratamestarikirja/

KALUSTO
 EMIT-leimasimet 0,100, 31-37, 40-49,50,52-54 118,

o Tarkista ennen ratasuunnittelua, että kaikki leimasimet ovat laatikossa!
o Ilmoita seuraavalla ratamestarille, jos leimasin katoaa tai sammuu!
o EMIT-laatikko ”Kuntorasti” luovutetaan suoraan seuraavalle ratamestarille.

 Rastiliput 30 kpl (pussissa)
 EMIT-MTR ja lämpökirjoitin EPR

o Lataa akku ennen keskiviikkoa!
o MTR toimii varalaitteena, jos Navisport-padi ei jostain syystä toimi.

 Vuokra-EMIT-kilpailukortit(HUOM! Ongelmien välttämiseksi tulospalvelussa, samaa kilpailukorttia
ei tulisi käyttää kuin kerran samassa tapahtumassa. Kerää jo käytetyt kilpailukortit sivuun)

 Sprintissä käytettävät rastitelineet 25 kpl.
o Sprinttirastitelineet löytyvät KEV:in toimistolta

 Lähtö- ja maalikyltit
 NaviSport-padi (Ongelmatilanteet Seppo)

o Lataa akku ennen keskiviikkoa!
o Ohjeet tulostettuna salkussa. Pölkkyrastit-sivulla löytyy myös linkki ohjeisiin.
o Käyttöohje:

 Valmistelu: Liitä EMIT-lukija padiin. Käynnistä padi, avaa NaviSport-app, valitse
oikea Pölkkyrasti-tapahtuma.

 Ennen lähtöä: Valitse Lähtö-välilehti ja suunnistaja käyttää EMIT-kilpailukortin
lukijassa. Jos suunnistajan nimitiedot oikein, valitse oikea rata(A,B,C) ja rekisteröi
metsään. Jos nimi väärin tai vuokra-EMIT, muuta nimi, valitse rata ja rekisteröi
metsään. Tämän jälkeen suunnistaja voi siirtyä lähtöön.

 Maalissa: Maaliin tullessa valitse Maali-välilehti ja ohjelma ilmoittaa onko suoritus
hyväksytty. Jos jostain syystä leimaus ei ole rekisteröinyt ja suunnistaja vakuuttaa
käyneensä rastilla, voi suorituksen hyväksyä siitä huolimatta. Normaali hyväksytty
suoritus vain hyväksytään. Jos keskeyttää valitaan keskeytetty, hylätty suoritus
hylätään. Jos osallistuja ei halua nimeä tuloksiin valitaan – Ei nimeä tuloksiin.

 Tulokset-välilehdeltä voi katsoa jo maaliin tulleiden tulokset. Ohjelman alareunassa
on laskuri metsässä/maalissa.  Metsässä vielä olevat saa selville yläkulman
suurennuslasi-ikonista.
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 Infokyltti
o Ratamestari laatii ja tulostaa lähtöpaikalle infon: tapahtuman järjestelyistä, erityishuomiot

maastosta(kielletyt alueet, muutokset yms.), maininta maalin sulkeutumisesta klo 20:00,
jolloin maastosta on tultava pois/otettava yhteys tapahtumavastaavaan. Ilman aikaa
osallistujien on ilmoittauduttava maaliin.

 Opastukset
o Merkitään rastilipuilla ilmoituksen mukaisesti risteyksiin lähtöpaikalle asti.

ILMOITUKSET
Koillissanomat

 Ratamestari hoitaa seuratoiminta-ilmoituksen perjantaina klo
10 mennessä, ilmoitus julkaistaan maanantain lehdessä.

 Tieto sähköpostilla osoitteeseen:
lukijailmoitukset@koillissanomat.fi

 Rasti-logolla ilmoitus, josta selviää lähtöpaikka ja -aika, opastus
ja ratojen pituudet (ohessa esimerkki-ilmoitus)

 Lasku ilmoituksesta: KEV/suunnistus, Y-tunnus: 0186413-4,
Vanttajantie 6 B, 93600 Kuusamo.

Nettisivut ja Rastilippu

 Edellisen viikon perjantaihin mennessä tieto Jukalle puh. 0440562265 (Ratamestarit-whatsapp tai
viesti). Mahdolliset lähtöpaikkaan liittyvät muutokset ilmoitettava mahdollisimman pian.

o Lähtöpaikka ja -aika, opastus ja ratojen pituudet.

www.rastilippu.fi on Suunnistusliiton tarjoama ilmainen palvelu suunnistajille ja seuroille. Palvelun kautta
kuntorastit löytyvät helposti. Moni ulkopaikkakuntalainen tulee juuri Rastilippu-palvelun opastamana
rasteille. Pölkkyrasteille ilmoittautuminen ja karttamaksun maksaminen on myös mahdollista
tulevaisuudessa palvelun kautta.

KARTAT
 Laaditaan radat ja tulostetaan karttoja

o A-rata (5-8 km) - vaativa 25 kpl
o B-rata (4-6 km) - kohtalainen 35 kpl
o C-rata (1,5 – 2,5km) - helppo 15 kpl

 (Kun rastilippu-palvelun ilmoittautuminen otetaan käyttöön voidaan tarpeen
vaatiessa reagoida karttojen riittävyyteen.)

 Karttojen tulostus ja tarvittaessa apua piirtämiseen
o ota ajoissa yhteys Einoon puh. 044 7138 777
o Einolla on suunnistusjaoston kone, karttapohjat ja OCAD kesäkauden 2022 sekä pääsy

KEV:n toimiston tulostin/kopiokoneelle.
 Kartoista tulostetaan A4 kokoisia tulosteita, tarpeen mukaan eri puolilta kartan aluetta. Myös eri

radat voi tulostaa eri mittakaavassa.
 Karttaan tulostetaan tapahtumavastaavan puhelinnumero hätä- ja onnettomuustilanteita varten.

ICE+puhelinnumero.
 Kartat tulostetaan edellisen viikon perjantaihin mennessä.
 Ratojen tulostuksen jälkeen lähetä IOF XML(3.0) -tiedosto sähköpostilla: jukka.rytioja@gmail.com
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MAKSUT
 Yli 18 -vuotiailta 6 euroa, EMIT -vuokra 1 euro
 18-vuotiaat ja alle, yli 65-vuotiaat, valmennusryhmä, suunnistuskerho-ohjaajat, ratamestarit ja

kesän rastipäivien talkoolaiset ilman karttamaksua ja EMIT-vuokraa.
 Kausikortti 60 euroa. Maksetaan jaoston tilille OP FI67 519407 2010 8591, (OKOYFIHH)
 Karttamaksut tilitetään(itse) viikoittain jaoston tilille OP FI67 519407 2010 8591, (OKOYFIHH)
 Työnantajan liikuntaseteleillä ja liikuntaedulla maksut erikseen sovittuna Keilahallilla.

TULOKSET
 Rastilippu/Navisport-tulospalvelu päivittyy tapahtuman aikana
 KEV:n Pölkkyrastit-sivuille tulosten linkki(Navisport) lisätään tapahtuman jälkeen (Jukka)
 Koillissanomiin tiedon tuloksista toimittaa (Jukka)

LOPUKSI
 Maali suljetaan klo 20:00 tai kun kaikki suunnistajat ovat saapuneet maaliin.

o Tarkista Navisport tulospalvelusta ja käsikirjanpidosta onko maastossa vielä suunnistajia.
o Käytä omaa harkintaa kuinka toimia, jos kaikki eivät ole saapuneet maaliin.
o Onko paikalla pysäköityjä autoja tai pyöriä?
o Onko vielä maastossa olevien kanssa sovittu jotain muuta paluusta?
o Ratamestari-whatsapp-ryhmästä saa apua yhteystietojen hankinnassa.
o Maastoon ei eri sopimuksellakaan voi jättää osallistujia. Kaikki otetaan pois maastosta.

 Huolehdi lähtöpaikan siisteydestä poistuttaessa.
 Rastilippujen/leimasimien keräys metsästä mahdollisimman pian
 Ennen iltarastikaluston luovutusta tarkista, että kaikki leimasimet ja rastiliput ovat tallessa ja

vuokra-EMIT-leimasimet on palautettu.

RATAMESTAREIDEN WHATSAPP-RYHMÄ
 Päivitetään aina alkukesästä ja ryhmään lisätään kesän ratamestarit.
 Viestiryhmä toimii tiedonvälityskanavana ja sen kautta voi kysyä apua ongelmatilanteissa.

Kyselyt:

Seppo Linjakumpu 0400 706 433

Eino Gretschel, tulostukset/OCAD 044 7138 777

Jukka Rytioja, nettisivut, Rastilippu/Navisport 0440 562 265

Hannu Ervasti, suunnistusjaoston pj. 040 773 1397
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TAPAHTUMAJÄRJESTELYN AIKATAULU
noin 2 vk
aikaisemmin

14 pv ennen edellisen viikon PE Ennen
tapahtumaa

Pölkkyrastit
KE

Tapahtuman
jälkeen

Maastontiedustelu

Kartan saa
tarvittaessa
Einolta

Lähtöpaikka ja
opastus tiedossa.
Välitä tiedot
Jukalle.

Rastilippu
ilmoittautuminen
avataan(Jukka)
Toistaiseksi ei
vielä käytössä.

Lehteen ilmoitus
viim. klo10

Ilmoittautuneiden
määrän tarkistus
(Jukka) Toistaiseksi
ei vielä käytössä.

Karttojen tulostus
KEV:n toimistolla
(tarvittaessa Eino)

Kaluston
vastaanotto
edelliseltä
ratamestarilta

Rastit ja
leimaisimet
maastoon.

Tapahtuman
järjestäminen

Lähtöpaikan
siivous ja
rastien ja
leimasimien
pois keräys.

Kaluston
puutteista
ilmoitus
(whatsapp)

Kaluston
luovutus
eteenpäin
viimeistään
PE
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LIITE 1 PELASTUSSUUNNITELMA

Järjestäjä: Kuusamon Erä-Veikot

Tilaisuus: Kuntosuunnistus, Pölkkyrastit

Paikka: Pölkkyrastit-kalenterin mukaisesti

Tapahtuma-aika: keskiviikkoisin klo 17.00 – 20.00

Tapahtuman vastuuhenkilö: Tapahtumavastaava(Pölkkyrastit-kalenterin mukaisesti ratamestari)

1. kartat toimintojen sijoittelusta, maastosta ja rasteista: lähtöpaikalla

2. ensiapu: lähtöpaikalla on ensiapulaukku

3. pysäköinti: lähialueella omatoimisesti tai tarpeen mukaan ohjatusti

4. toiminta eri tilanteissa

 sairaskohtaukset: ensiapu annetaan tapahtumapaikalla, ilmoitetaan 112.

 tapaturmat: ensiapu annetaan tapahtumapaikalla, vakavissa tapauksissa ilmoitetaan 112

 tulipalo tapahtumapaikalla tai maastossa: alkusammutus toimenpiteet, tarvittaessa ilmoitus 112.

 liikenneonnettomuus: ensiapu annetaan tapahtumapaikalla, ilmoitus 112.

 hälytysajoneuvojen opastus tapahtumapaikalle: neuvotaan tapahtumaopastuksen mukaan
hälytyksen yhteydessä

 kadonneen etsintä: mikäli osanottaja ei ole palannut 15 min. kuluessa maalin sulkemisesta klo
20.00, eikä myöhemmästä paluusta ole sovittu, yritetään osanottaja tavoittaa puhelimitse.
Seuraavaksi järjestäjän partio suorittaa maastontiedustelun. Ellei se tuota tulosta, ilmoitus 112
hengen-/terveydenvaaran kokonaistilanteen arvion mukaan (terve aikuinen – lapsi/ikääntynyt,
sataa/on kylmää – lämmin kesäpäivä, pimeä pian tulossa – pitkään valoisaa jne.).
Tapahtumavastaava koordinoi toimintaa. Lähtöpaikalla/maalissa on oltava läsnä toinen järjestäjän
henkilö mahdollisen maastontiedustelun aikana.


