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Liite 12: Ohjeita rastihenkilöstölle
YLEISOHJEITA KAPINAJOTOS-04 TOIMITSIJOILLE
Perjantai 12.03.2004:
Kaikki toimitsijat kokoontuvat Hirvihaaran ampumaradalla perjantaina 12.03.2004 viimeistään klo 15.00
Perjantai-illan rastivalvojat saapuvat paikalle klo 15
Sotilasläänin komentaja avaa kilpailun ampumaradan paviljongin edessä klo 18.15
Ensimmäinen partio lähtee klo 19.00
Rastivalvojat menevät oman aikataulunsa mukaisesti ajoissa paikoilleen
- mukana rastiliput, tehtävämateriaali, kynä, kello, käsiohjelma ym tarpeellinen
- materiaalin saa toimistosta
- rastivalvojilla on oltava päällä joko Res-liivi tai Fortumin liivi (jonka saa toimistosta)
Toiminta rastilla
- kilpailupartioita on kohdeltava tasapuolisesti
- kirjallinen ohje annetaan partiolle joko luettavaksi tai täytettäväksi
- partioita ei saa neuvoa tehtävänsuorittamisessa – kirjallinen ohje riittää !
(järjen käyttö ei ole kuitenkaan kiellettyä)
- näytettävä ohje otetaan pois, kun partio on siihen tutustunut ja aloittaa hommat
- täytettävä tehtäväpaperi on muistettava ottaa pois, kun partio on valmis
- partion saamaa pistemäärää tai oikeita vastauksia ei kerrota partiolle !
- tarkistakaa aina, että vastauspaperissa on partion numero
- rastivalvojat merkitsevät vastauspaperiin partion saamat pisteet kustakin kysymyksestä (vertaamalla
oikeisiin vastauksiin) ja laskevat yhteen vastauspaperin pisteet sekä ilmoittavat ne kännykällä
kilpailutoimistoon (huom ! yhteenlaskun jälkeen mahdolliset ½:een päättyvät loppupisteet pyöristetään
ylöspäin)
- kilpailutoimiston puhelinnumerot: 019-xxxxxxx, Reino, Jukka, Veli
- jos vastauksen tulkinnassa on epäselvyyksiä, rastivalvoja kysyy tulkintaa Jukka Jekulta p. xxxx xxxxxx, ja
vasta sen jälkeen ilmoittaa tuloksen toimistoon
- merkitkää käsiohjelmanne kilpailijalistaan aina rastilla käyneen partion numero, näin olette selvillä,
montako partiota on vielä odotettavissa
- rastilta ei saa poistua ennen kuin lupa siihen on saatu joko Jukka Jekulta tai Reino Eksyttäjältä, p. xxxx
xxxxxx
- toiminnan loputtua kaikki materiaali tuodaan toimistoon
- älkää kertoko tietoonne tulleista tehtävistä mitään kenellekään !

Varustautuminen
Sään mukainen varustus, harvoin on liikaa vaatetta mukana! Toimitsijaliivi mukaan!
Oman harkintanne mukaan evästä ja lämmintä juomaa

Toimitsijahuolto
Toimitsijaruokailut ja -kahvit tapahtuvat ampumaradan paviljongilla, jossa sijaitsee myös kanttiini.
Ruokailuajankohdat:
Kanttiinin aukioloajat:
Perjantai
12.03. klo 16-18
16-24
Lauantai
13.03. klo 11-19
08-24
Sunnuntai
14.03. klo 10-13
08-14
Kilpailutoimistosta toimitsijat saavat ruoka- ja kahvilippuja.
Toimitsijat (muutkin kuin yörastin henkilökunta) voivat halutessaan myös yöpyä paviljongin tiloissa (makuualusta
ja –pussi mukaan !)

