
Länsirastit idrottssedlar / Liikuntasetelit 2020
Alla idrottssedlar på papper / Kaikki paperisetelit:

• Kontrollera datum (eller år) / Tarkista päivämäärä (tai vuosi)

• Man får inte ge växelpengar tillbaka / Seteleistä ei anneta vaihtorahaa

Smartum Liikunta & Liikunta ja kulttuuri

På baksidan av sedeln skall finnas användarens namn. Då man tar emot sedeln markeras den som 
använd genom att strecka över eurobeloppet.

Setelin kääntöpuolella pitää olla käyttäjän nimi. Vastaanotetut setelit merkitään käytetyksi setelissä 
näkyvä euromäärä kynällä yliviivaten.

Edenred Virike

Då man tar emot sedeln markeras den som använd genom att kryssa över årtalet uppe till vänster.

Seteli tulee mitätöidä vastaanoton yhteydessä asiakkaan läsnäollessa. Mitätöinnin voi tehdä 
rastimalla vasemman yläkulman vuosiluku.

Eller motsvarande 5 € sedel

Tai vastaava 5 € seteli



TYKY / TYKY+

På baksidan av sedeln skall finnas användarens namn läsligt skrivet. Efter betalning markeras 
sedeln som använd med ett kryss (mitt på framsidan).

Setelin kääntöpuolella on oltava käyttäjän nimi selkeästi kirjoitettuna. Maksun jälkeen mitätöi 
käytetty seteli raksilla (keskellä etupuolella).

Graniitti Services

Graniitti Services faktureras i efterskott. Anteckna antal kartor och hyr-emit på kassablanketten och 
se till att deltagarna matas in med Graniitti Services som förening i Navisport.

Graniitti Services laskutetaan jälkeenpäin. Kirjaa kassalomakkeeseen karttojen ja vuokra-Emitien 
lkm ja varmista että osallistujat kirjataan Graniitti Services seurana Navisportiin.

Företagssedlar / Yrityssetelit

Vi kan också ta emot ”företagssedlar” bara de har en tydlig faktureringsadress. Bara företagets 
namn duger inte.

Voimme myös vastaanottaa ”yritysseteleitä” jos niillä on selkeä laskutusosoite. Pelkkä yrityksen 
nimi ei riitä.



Elektroniska idrottssedlar / Sähköiset urheilusetelit

SmartumPay

”Lounas” → ”Liikuntaetu” / ”Liikunta- ja kulttuurietu”

Kontrollera summa, datum och att platsen är Länsirastit (E), OK 77, Espoo eller Länsirastit (K), 
OK 77, Kauniainen. Genom att trycka ”Tarkista” och ”Merkitse tarkistetuksi” kan man markera 
betalningen mottagen så den inte används flere gånger.

Tarkista summa, pvm ja että toimipaikka on Länsirastit (E), OK 77, Espoo tai Länsirastit (K), 
OK 77, Kauniainen. Painamalla ”Tarkista” ja ”Merkitse tarkistetuksi” voidaan merkitä maksu 
vastaanotetuksi jottei samaa maksua käytetä useammin.

- - -

Ifall kunden visar upp ett trovärdigt kvitto på någon annan form av Smartum-betalning till 
Länsirastit (E) eller Länsirastit (K) är det förmodligen ok. Kvitto på Smartum-betalningar kommer 
också till lansirastit@ok77.fi.

Jos asiakkaalla on jossakin muussa muodossa uskottavan näköinen kutti Smartum-maksusta 
toimipaikkaan Länsirastit (E) tai Länsirastit (K), se on luultavasti myös ok. Kuitti Smartum-
maksuista tulee myös sähköpostiin lansirastit@ok77.fi.

- - -

Smartum-kort fungerar tyvärr inte. / Smartum-kortti ei valitettavasti käy.

mailto:lansirastit@ok77.fi
mailto:lansirastit@ok77.fi


ePassi Sportti & Kulttuuri

Kunden kan betala med ePassi-mobilappen eller i förväg via nätet. Kolla summa, tid och att det är 
betalt till Länsirastit (K) suunnistus eller Länsirastit (E) suunnistus.
(K = Kauniainen / E = Espoo, båda duger.)

Asiakas voi maksaa ePassi-sovelluksella tai etukäteen verkossa. Tarkista summa, aika ja että se on 
maksettu palveluntarjoajalle Länsirastit (K) suunnistus tai Länsirastit (E) suunnistus.
(K = Kauniainen / E = Espoo, kumpikin kelpaa.)

MyEdenred-mobilbetalning / mobiilimaksu

←mobilapp / sovellus

 ↓ nätbetalning i förväg / verkkomaksu etukäteen

Kolla summa, tid och att betalningen är till Länsirastit. 
Be kunden markera kvittot som använt.

Tarkista summa, aika ja että maksu on Länsirasteille. 
Pyydä asiakasta merkitsemään kuitti käytetyksi.

 

Edenred-kortbetalning borde fungera med iZettle.

Edenred-korttimaksu pitäisi toimia iZettlen kanssa.



Eazybreak Liikunta

Med Eazybreak-mobilappen kan man betala till Länsirastit (Espoo) eller Länsirastit 
(Kauniainen). Kolla summan och mobilsedelns kod: de fyra första tecknen ska stämma med 
dagskoderna i tabellen nedan.

Easybreak-sovelluksella voi maksaa toimipaikoille Länsirastit (Espoo) tai Länsirastit 
(Kauniainen). Tarkista summa ja mobiilisetelin koodi: neljä ensimmäistä merkkiä pitää täsmätä 
alla olevan taulukon päiväkoodien kanssa.

Länsirastit 2020 Espoo Kauniainen
Kaitakorpi 11.6. AME9 K932
Kaitakorpi 30.7. AMM2 L429
Lahnus 6.8. AMM9 X992
Olari 13.8. AMN8 Y564
Latokaski 20.8. AMP7 V244
Kellonummi 27.8. AMQ6 S942
Oittaa 3.9. AMR5 M595
Kasavuori 10.9. AMS4 Z836
Haukkalampi 17.9. AMT3 S368
Vaakkoi 24.9. AMU2 N974

Toimipaikkakoodit:

X678 (Espoo)

P658 (Kauniainen)

(behövs för SMS-betalning / 
tekstiviestimaksua varten.)
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