
Eurajoen Veikkojen 
omatoimirastit 2020
Koronavirus-epidemia aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä myös Iltarasteilla.

Epidemian leviämisen torjuminen vaatii vastuullista toimintaa koko 
suunnistavalta yhteisöltä. Kevään Iltarastien osalta tämä tarkoittaa siirtymistä 
omatoimiseen suunnistamiseen niin pitkäksi aikaa, kuin on tarpeen.

Moni harrastus on tauolla, mutta suunnistus ja metsässä liikkuminen onnistuvat 
hyvin omaehtoisesti. Haluamme tarjota iltarastimme viikkorasteina niin, että 
jokainen voi lähteä harrastamaan yksin, kaverin tai perheen kanssa 
haluamanaan aikana. Yksi tapahtuma on voimassa kahden viikon ajan eli 
rastiliput (ilman Emit-leimasimia) ovat metsässä maanantaista seuraavan viikon 
sunnuntaihin. Pitkästä ajasta johtuen emme voi olla varmoja, pysyvätkö kaikki 
rastiliput paikoillaan. Ilmoitathan puutteista osoitteeseen 
ossi.t.valtsu@eurajokinetti.fi niin tarkastamme lippujen säilymistä järjestäjien 
toimesta.

 EuVen Iltarastit järjestetään omatoimisena suunnistuksena ainakin 
huhtikuun loppuun asti

 Omatoimi-Iltarastit järjestetään kalenterin mukaisesti 1.4 alkaen, joka 
toinen viikko, vaihtuvissa maastoissa.

 Rastit ovat maastossa kaksi viikkoa maanantai illasta seuraavan viikon 
sunnuntaihin ilman leimasimia ja ajanottoa.

 Karttoja voi tulostaa Eurajoen Veikkojen nettisivuilta itselle tulostettavaksi 
tai tilata postilaatikkoon, joka on osoitteessa Naavapolku 5, 27100 
Eurajoki.

 Huhtikuun osalta karttojen maksu 4€ perustuu vapaaehtoisuuteen. 
 Kartat voi maksaa Veikkojen tilille: FI09 4450 1040 0021 36

Toimintaohje kartan tulostamiseen.

1. Mene eurajoenveikot.fi/suunnistus sivulle ja klikkaa tämän viikon linkkiin, 
josta aukeaa kartta PDF-muodossa. Tulosta kartta A4 kokoisena.

2. Jos sinulla ei ole tulostus mahdollisuutta, niin osoitteeseen 
ossi.t.valtsu@eurajokinetti.fi voit tehdä kartasta tilauksen.

3. Kartan voi silloin noutaa postilaatikosta osoitteesta Naavapolku 5, 27100 
Eurajoki

4. Kun maasto vaihtuu, vaihtuu myös paikoituksen paikka, joka ilmoitetaan 
aina kunkin maaston osalta erikseen. 
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Toimintaohje maastoon mentäessä

Metsä on edelleen turvallinen paikka liikkua. Suunnistuksen positiivinen vaikutus
sekä fyysiseen että henkiseen hyvinvointiin on merkittävä. Omatoimisen 
suunnistuksen tarjonnalla Veikkojen Iltarastit haluaa antaa suunnistuksen 
ystäville tilaisuuden nauttia luontoliikunnasta myös poikkeuksellisina aikoina. 
Toivomme, että saamme myös monta uutta ystävää tutustumaan meille 
rakkaaseen harrastukseen.

Omatoiminen suunnistus on turvallista, kun toimimme vastuullisesti toisemme 
huomioiden. Sairaana pysytään kotona, käsiä pestään, yskitään oikein, pidetään
turvallinen etäisyys ja huomioidaan riskiryhmät. Suunnistus liikuttaa isojakin 
joukkoja ja metsään mahtuu kyllä. Matkat ja oma toiminta pitää miettiä nyt 
tarkemmin.

Huomioittehan maastoon saavuttaessa, että mahdollisesti samaan aikaa 
lähtevät ja suunnistavat huomioivat turvaväleistä niin lähdössä kuin myös 
maastossa.
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