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Rastilippu
Kaudesta 2018 lähtien Rasti-Vihdin kuntojaoston vastuulla on ollut laatia
kuntorastitapahtumat ja muut vastaavat tapahtumat suunnistusliiton
tarjoamaan Rastilippu-palveluun.
Tapahtumia hallitaan sivulla www.rastilippu.fi/tapahtumahallinta seuran
pääkäyttäjien toimesta. Pääkäyttäjiä ovat tällä hetkellä Kimmo Salenius ja
Juha Vehmas. Ratamestarilla ei ole tarvetta tehdä muokkauksia
Rastilipussa.

Ratamestarilla on vastuu tarkistaa tapahtuman tiedot ja
tapahtumapaikan sijainti, että harrastajat löytävät oikeaan
paikkaan!
Tämän voi tehdä osoitteessa www.rastilippu.fi/kuntorastit/kartta
klikkaamalla tapahtumasi rastilippua. Jos muutostarpeita tietoihin, niin
tietoa Kimmolle tai Juhalle.

NaviSport
Kaudesta 2019 lähtien Rasti-Vihdin kuntojaosto tarjoaa ratamestareille
NaviSport järjestelmän mobiililaitteineen, joilla kuntorastien
järjestäminen ja läpivienti tulospalveluineen on mahdollisimman
yksinkertaista.
NaviSport integroituu Rastilippuun siten, että kaikki Rastilippuun laaditut
tapahtumat näkyvät suoraan NaviSportissa.
NaviSport on asennettu kolmelle mobiililaitteelle, jotka kulkevat
ratamestarin harmaassa kovakantisessa salkussa laina-Emittien kanssa.
Tietokonetta ei enää käytetä, joten sähkön saannista ei tarvitse
tapahtumapaikalle enää huolehtia.
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Ratamestarin Laitteisto
Kuntorastitapahtuma on mahdollista viedä läpi jopa yhdellä laitteella,
mutta suositus on käyttää kahta (tai jopa kolmea) laitetta ruuhkien
välttämiseksi.
NaviSport ohjelma löytyy jokaisen kolmen laitteen päänäytön
alareunasta. Kirjautuminen RaVi:n tunnuksella tapahtuu automaattisesti
ohjelman käynnistyessä. Jos laite jostain syystä kysyy tunnusta ja
salasanaa, ne löytyvät ’NaviSportin käyttö’ kappaleesta myöhemmin tässä
dokumentissa.

LAITE 1: pieni puhelin:
Tämän laitteen päätarkoitus on toimia ratamestarin puhelimena ja sen
numero tulisi lisätä kuntorastien karttoihin hätätilanteita varten.
Numero löytyy laitteen takaa tarrasta. Puhelimeen käy USB-C kaapeli

LAITTEET 2 ja 3: keskikokoinen Tabletti:
Tätä laitetta suositellaan käytettävän ratamestarin pääasiallisena
laitteena. Liitä tämä laite USB-C kaapelilla Emit-lukijaan. Tämä laite on
IP68-suojattu pölyltä ja vedeltä. Laite sisältää myös kynän laitteen kotelon
yläreunassa.

LAITE 4: Varavirtalähde Varta Powerbank
Varavirtalähde on salkussa mukana siltä varalta, että laitteita ei ole
muistettu ladata edellisen tapahtuman jäljiltä. Noin yli 50%
akkuvarauksen laitteita ei tarvitse kuntorastien aikana ladata. Jos
lataustarve tulee tapahtuman aikana, poista Emit-lukija laitteesta ja liitä
laite Varta Powerbankkiin. Kahta laitetta voi ladata powerbankilla
samanaikaisesti. Varavirtalähdettä ladataan micro-USB kaapelilla.

LATAUSTELAKKA RaVin toimistolla
Aseta ratamestarin salkku hyllykköön sille varattuun paikkaan ovesta
vasemmalle kansi auki ja liitä laitteet latureihin niille tarkoitetuilla
kaapeleilla. Jatkojohdossa on 4 laturia: Yksi jokaiselle laitteelle, sekä yksi
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powerbankin lataukseen. Älä ota latureita ja latauskaapeleita mukaan
salkkuun ja maastoon, vaan jätä ne kiinni jatkojohtoon. Huolehdi, että
käyttämäsi laitteet ovat vähintään 70% ladattu tapahtuman alkaessa.

5

NaviSportin käyttö:
Avaa NaviSport laitteen alareunan kuvakkeesta. Kirjautuminen tulisi
tapahtua automaattisesti, jos sovelluksesta ei ole kirjauduttu ulos. Jos
kuitenkin tunnukset pitää syöttää, niin
tunnus: ***** ja salasana: *****

1. Tapahtumat pääsivu
Pääsivulla näytetään tulevat
tapahtumat noin 1,5kk eteenpäin.
Rastilipun kautta tulevissa
tapahtumissa näkyy Rastilippu-ikoni.
Rattaan takaa oikeasta yläkulmasta voi
avata käyttöohjeet ja päivittää
tapahtumalistan, sekä muuttaa
asetuksia tarvittaessa. Älä käytä
kirjaudu ulos toimintoa, niin säästytään
turhilta tunnusten syöttämisiltä.

Pyyhkäise tapahtumaasi vasemmalle ja
valitse Muokkaa lisätäksesi ratoja
tapahtumaan
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2. Radan lisääminen tapahtumaan
Rastilipusta tulevia tapahtuman tietoja (sarja,
nimi, aika ja päättyy ei voi muokata
NaviSportissa)

Rata lisätään tapahtumanäytössä painamalla +
painiketta oikeasta yläkulmasta. Lisää radalle
nimi, rastikoodit ja radan pituus metreinä

Radan rastikoodit voi tuoda kätevästi suoraan
Emitillä.
1. Nollaa Emit
2. Käytä Emit järjestyksessä radan rasteilla ja
lopuksi maalirastilla 100
3. Käytä oikealla näkyvässä näytössä
Emit-kortti lukijassa niin rastikoodit
ilmestyy suoraan Rastit riville eikä tarvitse
niitä käsin naputella.

Muista lisätä lopuksi vielä ‘Oma rata’, jolle yksi
rasti 100. Kuntorastien kävijöitä ei hylätä, vaan
laitetaan aina omalle radalle hyväksytyksi
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Kun kaikki radat on syötetty, poistu näytöltä vasemman yläkulman
viiva-näppäimellä ja tallenna muutokset
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3. Itsepalveluautomaatti
Jos haluat käyttää tapahtumassa
itsepalveluautomaattia, pääset siihen
tapahtumanäytössä pyyhkäisemällä
tapahtumaa oikealle

Valitse seuraavalta näytöltä Lähtö- ja
Maaliautomaatti.

Palveluautomaattia voi lähtiessä käyttää
vain Rastilipun kautta maksaneet ja
Rasti-Vihdin jäsenet, joilla on oma
Emit-kortti. Jäsenten tietokannasta vastaa
Rasti-Vihdin Jäsenvastaava.
Palveluautomaatti on itsenäinen laite ja
pyytää ottamaan yhteyttä toimitsijaan jos
lähtiessä maksutieto puuttuu tai esim.
nimi ei löydy tietokannasta.
Maaliin voi tulla automaatilla kaikki
metsästä tulijat. Jos suoritus on
hyväksytty, automaatti näyttää
suoritusajan.
Hylkäysepäilyn yhteydessä pyydetään
ottamaan yhteyttä toimitsijaan.
Toimitsijan laitteen oikeaan yläkulmaan
ilmestyy keltainen kolmio, jolla emitin
leimat voi tarkistaa
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4. Lähtijät-näyttö
Tapahtuman aikainen perusnäyttö ratamestarille
näyttää tältä luettaessa Emit-kortteja.
Oikeassa yläkulmassa juoksijan kuva näyttää
tapahtumaan etukäteen ilmoittautuneet ja
rattaasta voi vaihtaa asetuksia.
Lue tässä tilassa lähtijöiden Emit-tiedot ja korjaa
tietoja tarvittaessa.
1. Lue Emit lukijalla, valitse Rata ja Rekisteröi.
2. Tarvittaessa syötä tiedot käsin jos tiedot
eivät tule tietokannasta tai lähtijä kulkee
ilman Emittiä
3. Rasti-Vihdin lainakortit on luettu
tietokantaan ja niitä käytettäessä näkyy
valinta rivillä lainakortti automaattisesti
4. Lopuksi paina vielä Rekisteröi ja juoksija
merkitään maastoon lähtijäksi.

Vasemmassa alakulmassa näkyy rekisteröityneiden lukumäärä
(=Maastossa). Oikeasta alakulmasta voi vaihtaa näytön tilaa lähdön ja
maalin välillä.
Jos tässä tilassa luetaan rekisteröityneen maastosta tulevan henkilön
emit, niin näkymä siirtyy automaattisesti maalinäyttöön. Tästä ei siis
tarvitse olla huolissaan.
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5. Maalinäyttö
Tapahtuman aikainen maastosta
maaliin tulijoille näyttää tältä.
Oikeassa yläkulmassa juoksijan kuva
näyttää maastossa olijat ja Emit-kortin
kuvan jos on laina-Emitillä. Rattaasta
pääsee esimerkiksi tulossivulle.
Lue tässä tilassa maaliin saapuvien
Emit-kortit ja kuittaa tulos joko
HYVÄKSYTTY näppäimellä tai hylkäyksen
tapauksessa vaihda rata omaksi radaksi
ja sen jälkeen hyväksy.
Jos joku on ollut maastossa ilman
Emittiä, hae tiedot juoksijan kuvasta ja
kirjaa käsiaika tai ilman aikaa. Käsiaika
lasketaan automaattisesti
rekisteröintiajasta.
HUOM! Kosketusnäytön kanssa voi tulla
puolittaisia hipaisuja. Tarkista jääkö
näppäin vilkkumaan ja paina vielä toisen kerran tallentaaksesi.
Vasemmassa alakulmassa näkyvä numero pienenee yhdellä aina tuloksen
kuittauksen myötä.

Tuloksen ollessa muu kuin
hyväksytty, tulee näytön yläreunaan
keltainen kolmio. Emittejä voi lukea
peräjälkeen useita ja käsitellä nämä
hylkäykset myöhemmin kolmiosta.
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6. Tulokset
Edellisissä kappaleissa jo mainittiin, miten tuloksiin pääsee eri näkymistä
1) Lähtö- tai Maalinäytöllä oikean yläkulman rattaasta ja Tulokset
2) Päänäytöllä pyyhkäisemällä tapahtumaa vasemmalle ja Tulokset

Tulossivulla voi vielä korjata yksittäisen
henkilön tietoja pyyhkäisemällä henkilöä
vasemmalle ja valitsemalla Muokkaa
Tuloksen voi myös poistaa kokonaan Poista
painikkeella
Tulossivu on NaviSportin oma tulossivu,
joka on näkyvissä suoraan netissä online.
Kuntojaosto hoitaa Rasti-Vihdin nettisivulle
tuloslinkit jokaiseen tapahtumaan.
Ratamestarin ei tarvitse huolehtia
tuloksista.
Rastilipun kautta tehdyillä tapahtumilla on myös Rastilipun tulossivu, joka
löytyy rastilippu.fi osoitteesta.
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7. Usein kysytyt kysymykset
KYSYMYS: Miksi tekemäni rata hävisi, vaikka poistuin lisää rata
-näytöstä vasemman yläkulman painikkeella ja tallensin muutokset?
VASTAUS: NaviSport ei tue useammalla laitteella samanaikaisesti ratojen
tekemistä ja tämä on järjestelmän ominaisuus. Tätä koulutuksissa
havaittua vikaa ei esiinny kun radat tehdään ratamestarin toimesta
yhdellä laitteella tapahtumaan.
KYSYMYS: Miksi tapahtumanäytössä oikean yläkulman juoksijan kuvan
edessä on + merkki, kun siitä ei voi mitään lisätä?
VASTAUS: Ikoni tullaan luultavasti vaihtamaan ohjelmiston kehittäjän
toimesta paremmin kuvaamaan tapahtumaan ilmoittautuneita ja
metsässä olijoita. NaviSport ei tue useammalla laitteella samanaikaisesti
ratojen tekemistä ja tämä on järjestelmän ominaisuus. Tätä koulutuksissa
havaittua vikaa ei esiinny kun radat tehdään ratamestarin toimesta
yhdellä laitteella tapahtumaan.
KYSYMYS: Miten toimin henkilön kanssa, joka ei käytä Emittiä
VASTAUS: Rekisteröi jokainen henkilö metsään lähteväksi kirjaamalla
Lähtö-näytöllä vähintään henkilön nimi ja tallenna Rekisteröi painikkeella.
Muistuta henkilöä ilmoittautumaan maastosta palatessa. Maalinäytöllä
paina juoksijan kuvaa oikeasta yläkulmasta, valitse henkilö ja kuittaa
henkilölle rata, sekä ‘Ei aikaa’ tai ‘Käsiaika’. Käsiaika lasketaan suoraan
rekisteröitymisajasta. Käsiajan saaneet ovat aina tuloksissa “hännillä”.
KYSYMYS: Kuinka toimin henkilön kanssa, joka ei halua nimeään
tuloksiin, eikä aikaa
VASTAUS: Näihin löytyy maalinäytöltä omat näppäimensä ja valintansa
KYSYMYS: Kuinka lisään saman tuloksen useammalle henkilölle, jotka
ovat kulkeneet maastossa yhdessä käyttäen yhtä Emit-korttia?
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VASTAUS 1: Lue Emit ja tallenna ensimmäisen henkilön tulos. Lue välissä
laina-Emit ja uudelleen henkilön Emit, sekä muokkaa nimitietoa ja
tallenna. Toista haluttu kertamäärä.
VASTAUS 2: Muokkaa nimeen kaikki juoksijoiden nimet Emit luettaessa ja
tallenna
KYSYMYS: Olen Rasti-Vihdin jäsen ja maksanut jäsenmaksun, joka
oikeuttaa lähtöautomaatin käyttöön. Miksi laite silti pyytää ottamaan
yhteyttä järjestäjään?
VASTAUS 1: Emitillä voi olla useampia esimerkiksi perheenjäsenten
tietoja.Tällöin ei voi käyttää automaattia.

