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34. kausi
Tervetuloa suunnistamaan – liikkumaan luonnossa raikkaassa ulkoilmassa! Iltarastit tarjoavat 
ihanteellista kunto- ja terveysliikuntaa kaikenikäisille ja kaikenkuntoisille. Kauden 2015 ohjelmas-
sa on 23 kuntosuunnistajille tarkoitettua iltarastitapahtumaa

Iltarasteilla on tarjolla neljä erilaista rataa yksin tai yhdessä
kierrettäväksi.Yörasteilla ratoja on kaksi tai kolme. Valitse iltarastiradoista
• 2 km helppo, kun opettelet suunnistustaitoja nuorena tai varttuneena
• 3 km, helpohko kun taitoa on, mutta lyhyt matka viehättää
• 5 km, kun taitoa on eikä matkakaan pelota
• 7 km, kun kunto on kova ja taidot hallinnassa
• 
Tulevista iltarasteista ilmoitetaan Forssan Lehdessä sunnuntaisin, ja tulokset
julkaistaan torstaina tai perjantaina. Tulokset väliaikoineen myös Rastin kotisivuilla, www.lhr.fi

Forssan Lehden iltarasteilla käytetään elektronista emit-leimaus- ja ajanottojärjestelmää. Sen 
vuoksi jokaisella suunnistajalla on oltava oma tai vuokrattu emit-kortti.

Osallistumismaksut

Ota mukaan kompassi, kartansuojus ja emit-leimauskortti. Aloittelevat ja satunnaiset 
suunnistajat voivat vuokrata emit-kortin järjestäjiltä.
Pukeudu pitkähihaisiin ja -lahkeisiin varusteisiin ja ota jalkaasi kengät, jotka saavat li-
kaantua.
Tarkista sunnuntain Forssan lehdestä tai netistä opastus ja seuraa puna-valkoisia kyltte-
jä ja rastilippuja iltarastipaikalle. Perillä etsiydy ilmoittautumistiskille.
Ilmoittaudu iltarasteille ja maksa osallistumismaksu. Saat kartan ja sinut merkitään 
metsään lähteneeksi ATK-järjestelmään.
Valitse itsellesi sopiva rata. Radat ja useimmiten myös rastinmääritteet on valmiina kar-
toissa. Poikkeustapauksissa määritteet voivat olla irrallisina.
Suunnittele reittisi - tuumaile rauhassa.

Seuraa opasteita lähtöpaikalle. Lähtiessäsi metsään leimaa (4 sekuntia) lähtöpaikan 
lähtöleimasimessa.
Kierrä rastit numerojärjestyksessä ja leimaa jokaisella rastilla ja maalissa.

Maaliin tultuasi palaa ilmoittautumistiskille ja leimaa kahdesti. Saat toimitsijalta tulos-
teen loppu- ja väliajoistasi. Jos et halua aikaasi julkaistavaksi, ilmoita siitä toimitsijalle.
Maali suljetaan kaksi tuntia viimeisen lähdön jälkeen. Kaikkien, myös reitiltä oikaissei-
den on ehdottomasti leimattava, jotta varmasti tiedetään, että kaikki ovat palanneet 
maastosta.
Ole varovainen maastossa ja etenkin maanteillä liikkuessasi. Osallistut omalla vastuul-
lasi. Auta apua tarvitsevia.
Älä turhaan häiritse luonnon rauhaa, ja muistathan, että pihoihin ja viljelyksille meno 
on ehdottomasti kielletty! 

Ohjeita iltarastien osallistujille

• Kertamaksu 5 euroa, alle 15-vuotiaat 2 euroa
• Kausikortti 70 euroa, alle 15-vuotiaat 28 € (käy kaikkiin iltarastitapahtumiin, hen-

kilökohtainen).
• 10 kerran lippuvihko 45 euroa, alle 15-vuotiaat 18 €. Tänä kesänä ostetut liput ovat 

voimassa vielä ensi kesänäkin.
• Hipporadalle osallistuminen on ilmaista.
• Emit-kortin vuokra 1 euro, alle 15-vuotiailta ei maksua emit-kortista
• Maksuvälineenä käy myös Smartumin liikuntaseteli, Smartumin kulttuuriseteli, 

Tyky-kuntoseteli, Tyky-kuntoseteli+, Forssan kaupungin liikuntaseteli ja Jokioisten 
kunnan liikuntaseteli.

Metsään pääsee lähtemään

•     iltarasteilla klo 17-19, kolme viimeistä kertaa 16.30-18
•     yörasteilla klo 20-21
•     hipporasteilla klo 17-18

Lisätietoja Forssan Lehden iltarasteista antaa Lounais-Hämeen Rastin 
iltarastivastaava Jari Sarvi, sähköposti jari.sarvi (at) hotmail.com 
puh. 0500-980394

Ohjeita iltarastien osallistujille

Iltarasteilla käytetään sähköistä Emit-leimausjärjestelmää, ja jokainen
osallistuja tarvitsee oman tai vuokratun Emit-leimauskortin. 
Ota iltarasteille mukaan pitkähihaiset ja -lahkeiset varusteet, likaantumista
sietävät kengät,  kartansuojus ja mahdollisesti kompassi. 
Ilmoittaudu iltarasteille ja maksa osallistumismaksu. Saat kartan. 
Valitse itsellesi sopiva rata ja piirrä rastit mallikartasta omaan karttaasi. 
Rastinmääritteet voi kirjoittaa tai nitoa kartan reunaan.
Suunnittele reittisi – tuumaile rauhassa. 
Ennen metsään lähtöäsi  käytä Emit-kortti lähtötoimitsijalla ja sen jälkeen
leimaa lähtöpaikan lähtöleimasimessa. 
Kierrä rastit numerojärjestyksessä ja leimaa jokaisella rastilla.
Ole varovainen maastossa ja etenkin maanteillä liikkuessasi. Osallistut
omalla vastuullasi. Auta apua tarvitsevia.
Älä turhaan häiritse luonnon rauhaa, ja muistathan, että pihoihin ja viljelyk-
sille meno on ehdottomasti kielletty!
Saapuessasi maaliin leimaa maalileimasimessa. Saat toimitsijalta tulosteen
loppu- ja väliajoistasi. Jos et halua aikaasi julkaistavaksi, ilmoita siitä toimit-
sijalle. Maali suljetaan kaksi tuntia viimeisen lähdön jälkeen.
Kaikkien suunnistajien on ehdottomasti ilmoittauduttava toimitsijalle sekä
maastoon lähdettäessä että maaliin saapuessa.

Osallistujien kesken arvotaan joka viikko yksi iltarastipalkinto. Kauden
päätyttyä arvotaan 300 € arvoinen lahjakortti kaikkien vähintään kuusi 
kertaa osallistuneiden kesken. Arvonnan tulokset voit lukea Forssan Lehdestä
sunnuntaisin, ja mahdollisen arvontapalkintosi saat lehden konttorista. 
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Tervetuloa suunnistamaan – liikkumaan luonnossa raikkaassa ulkoilmassa! Iltarastit
tarjoavat ihanteellista kunto- ja terveysliikuntaa kaikenikäisille ja kaikenkuntoisille.
Kesän 2007 ohjelmaan kuuluvat 
- perinteiset tiistai-illan iltarastit 21 kertaa
- kolmet yörastit tasku- tai otsalampun valossa 

Iltarasteilla on tarjolla neljä erilaista rataa yksin tai yhdessä
kierrettäväksi.Yörasteilla ratoja on kaksi tai kolme. Valitse iltarastiradoista
- 2 km helppo, kun opettelet suunnistustaitoja nuorena tai varttuneena 
- 3 km, helpohko kun taitoa on, mutta lyhyt matka viehättää
- 5 km, kun  taitoa on eikä matkakaan pelota
- 7 km, kun kunto on kova ja taidot hallinnassa 

Tulevista iltarasteista ilmoitetaan Forssan Lehdessä sunnuntaisin, ja tulokset 
julkaistaan perjantaisin. Tulokset väliaikoineen myös Rastin kotisivuilla. 

Osallistumismaksut:
Kausikortit käyvät kaikkiin tapahtumiin.
Kertaliput eivät vanhene vaan käyvät seuraavanakin vuonna.
- kertamaksu 4 €, alle 15-v. 2 €
- perhelippu (sis. 2 aik.+ lapset ja kaikille Emitit) 10 €
- kymmenen kerran lippuvihko 35 €, alle 15-v. 17,50 €
- henkilökohtainen kausikortti 60 €, alle 15-v. 30 €
- Emit-vuokrakortti 1 €
Uutta ! Nyt maksuvälineen käy myös Smartumin  liikuntaseteli 

Metsään pääsee lähtemään
- iltarasteilla klo 17-19 
- 1.5 iltarasteilla klo 15-19
- yörasteilla klo 20-21

LOUNAIS-HÄMEEN RASTI 

Hipporastit
Hipporastit ovat alle kouluikäisten suunnistusta, jossa rastit sijaitsevat viitoituksen varrella.
Radan pituus on puolisen kilometriä. Radan voi suunnistaa yksin, ryhmässä tai vanhempien
kanssa. Kaikki hipporasteille osallistujat saavat palkinnon!

Hipporadan voi suunnistaa viisi kertaa kesän 2007 aikana Forssan Lehden iltarastien 
yhteydessä. Lähdöt klo 17-18. Ei osallistumismaksua.

24.4   Paavola, Forssa
1.5   Syrjänharju, Tammela
8.5   Kirkonkulma, Jokioinen 

15.5   Perttula, Ypäjä
22.5   Humppila kk, Humppila
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ILTARASTIKALENTERI 2015

Pvm Kunta Kartta Huom. Ratamestari 
1 21.4. Forssa Wanha Vorssa Hippo Jallit 
2 28.4. Tammela Syrjänharju Hippo, Suunnistajan 

Kauppa 
Vesa Vesterinen 

3 5.5. Jokioinen Kartano Hippo, AM–sprintti 
2014 kartta 

Päivi Klemelä 

4 12.5. Ypäjä Perttula Hippo Markku Paija 
5 19.5. Humppila Huikaja Hippo, Neon Sport Tarja Simola 
6 26.5. Tammela Liesjärvi Mika Talvisilta 
7 2.6. Jokioinen Kolinsuo Sergey Frolov 
8 9.6. Tammela Jänijärvi Ari Ilola 
9 16.6. Tammela Perhonjärvi FG 2015 kartta, 

minirogain 
Julkuset 

10 23.6. Jokioinen Intalankulma Suunnistajan Kauppa Heikki Heinonen, 
Seppo ja Urpo Jaak-
kola 

11 30.6. Tammela Saari Julkuset 
12 7.7. Humppila Siro Matti Juhonsalo 
13 14.7. Humppila Siro Matti Juhonsalo 
14 21.7. Tammela Onkilammi Neon Sport Jyrki Nieminen ja 

Silmälät 
15 28.7. Ypäjä Kolinsuo Salla Koskela 
16 4.8. Jokioinen Kartano Joukkuekilpailu, 

Suunnistajan Kauppa 
Severi Halkosaari 

17 11.8. Tammela Ruostejärvi Jaakko Kuusinen ja 
Merja Myllys 

18 17.8. Jokoinen Talkootupa Paavo Simola 
19 25.8. Forssa Kalsu Neon Sport Jari Sarvi 
20 1.9. Jokioinen Pohjanmaankulma Rastijahti Jukka Salonen 
21 8.9. Forssa Kaikula lähdöt 16.30–18, yö 

20-21 
Katariina Manni 

22 15.9. Jokioinen Paukkumäki lähdöt 16.30–18, yö 
20–21, 

Susanna Rokka 

23 22.9. Tammela Syrjänharju lähdöt 16.30–18, yö 
20–21 

Syrjälät 

Katso opastavat karttalinkit ja tulokset löytyvät kotisivuilta www.lhr.fi Lounais-Hämeen Rasti ja Forssan Lehti toivottavat uudet ja vanhat 
iltarastien osanottajat tervetulleiksi vuoden 2015 rasteille!


