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NURMIJÄRVEN ILTARASTIT 2022 

TOIMINTAOHJEET ILTARASTEILLE 

Osallistuminen, ilmoittautuminen ja maksut 

1. Jokainen osallistuu iltarasteille omalla vastuullaan. Kulloinkin voimassa olevia viranomaisten 

suosituksia tulee noudattaa liittyen Covid 19 pandemiaan. 

2. Iäkkäimmille riskiryhmäläisille suosittelemme myös omatoimirasteja (rastiliput ovat metsässä n. 

viikon, ei emit leimasimia). Omatoimirasteille ovat tietysti tervetulleita kaikki muutkin halukkaat. 

3. Painettuja karttoja saa iltarastipaikalta. Seuran jäsenet voivat ladata kartan etukäteen myös myClub 

sovelluksen kautta.    

4. Muille kuin seuran jäsenille suosittelemme ilmoittautumista Rastilippu.fi:n kautta ja ennakkomaksua 

(8 eur). Tämä helpottaa ilmoittautumisruuhkaa iltarastipaikalla. Paikan päällä maksettuna normaali 

karttamaksu on 8 euroa, eläkeläiset 5 euroa ja alle 19 v. 3 euroa. Seuran jäsenille osallistuminen on 

tuttuun tapaan ilmaista. Vuokra-EMITejä on tarjolla maksua vastaan, mikäli sellaista tarvitset.  

Käyttäytyminen iltarastipaikalla, yleistä 

5. Muista yleiset hygieniaohjeet: turvaväli ja yskiminen nenäliinaan tai hihaan.  

6. Iltarastipaikalla on saatavilla käsidesiä. 

7. Iltarasteilla on kahvio sekä osassa tapahtumia myös Suunnistajan Kauppa (ilmoitetaan erikseen). 

Karttojen myynti, lähtö ja suunnistus metsässä 

8. Lähtö on auki klo 16.30 – 18.30. Maali sulkeutuu n. klo 20.00.  

Syksyllä, kun yörastit alkavat ilmoitetaan ajoista erikseen tapahtumakohtaisesti. Syksyllä yö-rastien 

aloitusaika on samalla iltarastien maalin sulkeutumisaika. 

9. Mikäli sinulla ei ole ennakkoon hankittua karttaa, saat sen iltarastipaikalta. Karttojen jako tapahtuu 

itsepalveluperiaatteella. 

10. Kartan lunastuksen yhteydessä tulee myös tarvittaessa suorittaa osallistumismaksu. Suosittelemme 

MobilePay (nro 19400) tai korttimaksua. Myös esim. TYKY, Edenred, E-passi ovat käytettävissä. 

Käteismaksu tehdään omaehtoisesti itsepalveluna karttapöydällä olevaan laatikkoon, varaa tällöin 

mieluusti tasaraha. 

11. Vuokra-emittejä on saatavilla. Emit-vuokra on 2 euroa, suorita maksu kartan valinnan yhteydessä. 

Osallistuminen ilman emit-korttia ja ajanottoa on myös mahdollista. Seuran omien jäsenten on 

mahdollista lunastaa vuokra-emit omaan käyttöön erikseen kevätkaudelle ja erikseen syyskaudelle 

10 euron hintaan. 

12. Kaikkien tulee sisäänlukea EMIT-kortti ennen metsään lähtöä.  Huom! Erillistä nimien keruuta 

paperilistoihin ei enää ole käytössä 

Ilmoittaudu sisäänlukupisteellä, vaikka et käyttäisi EMIT- ajanottoa    

13. Jokainen suunnistaa omalla vastuullaan. Mikäli tarvitset metsässä apua esim loukkaantumisen 

vuoksi, tai huomaat, että et todennäköisesti ehdi maaliin ennen maalin sulkeutumista, niin soita 

kartassa olevaan puhelinnumeroon. 

Maalisssa ja tulospalvelu 

14. Maali (ajanotto) sulkeutuu klo 20.00. Syksyllä ajoitus tapahtumakohtaisesti valoisuuden mukaan. 

15. Muista tarvittaessa turvaväli emit-purkujonossa ja aseta EMIT-kortti lukulaitteeseen itse.  

16. Myös ilman aikaa suunnistavien tulee ilmoittautua maaliin saapuneiksi emit-purkupaikalla. 

17. Tulokset on luettavissa on-line Rykmentin iltarastisivulla sekä rastilippu.fi -palvelussa. Reittihärveli 

on käytössä useimmissa tapahtumissa 



Yörastit 

18. Yörastien lähdön avautumisaika sekä maalin sulkeutumisaika on ilmoitettu iltarastiohjelmassa 

jokaiselle yörastitapahtumalle erikseen. 

19. Yörasteilla tulee aina täyttää osallistujakortti (myös puh nro) ja jättää se ajanottoon sekä tehdä emit-

sisäänluku. Mikäli suunnistat ilman emitiä ilmoittaudu silloinkin emit sisäänlukupisteellä.  

20. Valitse yö-rata niin, että ehdit maaliin ennen maalin sulkeutumista. Mikäli metsässä kuitenkin 

huomaat, että et ehkä ehdi maaliin ennen sen sulkeutumista, soita kartassa olevaan numeroon 

ilmoittaaksesi asiasta. 

21. Erityisesti yörasteilla on ehdottoman tärkeää, että aina ilmoittaudut maalissa ja että olet antanut 

yhteystietosi ennen lähtöä! Näin vältetään turhia yöllisiä metsästä hakuja. 

Omatoimirastit 

22. Omatoimirastit on suunnistettavissa keskiviikosta alkaen, silloin, kun varsinainen iltarastitapahtuma 

on ollut tiistai-illalla. Rastiliput ovat metsässä aina seuraavan viikon maanantaihin asti. Sprintti-

rasteilla (3.5.) ei kuitenkaan ole omatoimirasteja. 

23. Omatoimirasteille karttoja saa ladattua Rastilippu.fi:n kautta (muut kuin rykmenttiläiset) ja 

myClubista (rykmenttiläiset). Karttoja on saatavissa myös Klaukkalan Team Sportiasta 

maksutositetta vastaan. Maksutositteina kelpaavat verkkopankin maksutosite karttamaksun 

maksamisesta Rajamäen Rykmentin tilille FI55 5300 5120 0027 58, Rastilippujärjestelmän 

maksukuittaus, MobilePay maksu (nro 67620) tai liikuntaetupalvelun maksukuittaus esimerkiksi 

palvelun omassa sovelluksessa (TYKY, Edenred, E-passi).  Liikkeessä ei voi maksua suorittaa. 

Rykmenttiläiset voivat halutessaan noutaa kartan liikkeestä kuittausta vastaan. 

  

Suunnistamisen iloa ! 

Pidetään huolta itsestä ja kanssasuunnistajista 

RR iltarastitiimi 


