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RASTILIPPU-E-RESULTS LITE JA E-RESULTS MOBILE 
OHJEET ITÄRASTEILLE 4.4.2019 

 
 

 

1 LUO TIETOKONEELLE MOBIILIYHTEYS INTERNETIIN 
 

• Jaa mobiiliyhteys puhelimesta: Itärastipuhelimessa yhteys 

muodostuu automaattisesti, kun avaat verkonjaon (Hotspot) 

puhelimen asetuksista. Saat verkonjaon puhelimesta esille, kun 

pyyhkäiset puhelimen ruutua ylhäältä alaspäin 2 kertaa. 

• Jos käytät omaa puhelinta mobiiliyhteyteen, valitse tietokoneen 

käytettävissä olevien WiFi-verkkojen luettelosta kyseisen 

puhelimen tunnus. Muodosta yhteys antamalla salasana (näkyy 

puhelimessa). 

• Varmista, että tietokoneen näytön oikeassa alareunassa oleva 

kuvake muuttuu osoittamaan, että internet-yhteys toimii. (Tähän 

voi mennä hetki.) 

 

 

 

 

 

 

 

2 AVAA ERESULTS LITE -OHJELMISTO 
• Avaa tulospalveluohjelma kaksoisklikkaamalla Rastilippu EResults-kuviota tietokoneen 

työpöydällä.  

• Jos työpöydällä ei ole kuvaketta, ohjelman uusin versio sijaitsee Itärastikoneen EResults Lite 

vNext-kansiossa. 

• Ylimpänä näkymässä on EResults-valikko (Tiedosto/Asetukset/Tulokset/ Tuonti/Vienti/ 

Rastilippu/Avustus) 

• Alla ovat välilehdet Maali, Lähtö, Kilpailutiedot, Henkilörekisteri, Mobiili ja Rastilippu  

• Klikkailemalla valikkoa ja välilehtiä pääsee melko pian selville siitä, mitä näkymiä näistä 

aukeaa. 
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3 LUO KILPAILUTIEDOSTO RASTILIPUN TAPAHTUMAAN 
 

• Kilpailutiedoston luominen onnistuu parilla eri tavalla. Tässä niistä toinen: 

• Luo uusi kilpailu EResults Lite -valikosta Tiedosto-kohdasta. 

 

• Avaa Rastilippu-välilehti. 

• Lataa tapahtumat -painikkeella ohjelma lataa ajankohtaiset Itärastit Rastilippu-palvelusta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Valitse oikea tapahtuma listasta. Klikkaamalla hiiren oikeaa nappia saat esille pienen 

valintaikkunan. 

• Listasta voit joko luoda ko. tapahtumalle Liten kilpailutiedoston tai yhdistää Rastilippu-

tapahtuma auki olevaan Liten kilpailutiedostoon. 
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4 LIITÄ USB-KORTINLUKIJA 
 

• Liitä USB-leimasin tietokoneen COM7-porttiin, joka on lähinnä koneen etuosaa. 

• Näytön alareunassa tulisi olla ilmoitus Kortinlukija OK. 

 

 

 

 

 

 

5 TARKISTA ASETUKSET 
 

• Seuraavaksi kannattaa Asetukset-välilehdeltä tarkistaa, että asetukset ovat oikein. 

• Toimivat asetukset näkyvät alla 

 

 

 

• Rastilipun ansiosta tulokset päivittyvät jatkuvasti nettiin. Varmista Rastilippu-välilehdeltä, että 

tila on aktivoitu ja ohjelma lähettää tuloksia automaattisesti.  

• Voit myös painaa Lähetä tulokset, kun haluat varmistaa, että viimeisimmät tekemäsi 

muutokset tuloksissa päivittyvät Rastilippuun.  

• HUOM! Jos teet muutoksia esim. ratojen tietoihin tai siirrät osallistujia radalta toiselle, pitää 

päivitys tehdä napin Lähetä tulokset -kautta 
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6 NÄIN SYÖTÄT RADAT ETUKÄTEEN 
. 

• Kilpailutiedot-välilehdellä voit määritellä radat.  

• Klikkaa Lisää rata 

• Ohjelma automaattisesti tarjoaa ensimmäisen radan nimeksi Rata A:ta. 

 

 

• Syötä ohjeiden mukaisesti radan Emit-tunnukset (ei rastitunnukset, kapulan ja rastimääritteen 

numero) ja määritä radan pituus. 

• Muista laittaa myös maalileimasin (176) radan koodeihin! 

• Tarkista tiedot ja tee tarvittavat korjaukset. Korjaaminen onnistuu suoraan numerosarjaan. 

• Syötä samalla tavalla myös muut radat. 

 

• Koodi= leimasimessa oleva printattu numero, sama kuin rastin koodi kartalla 

• Emit–tunnus = leimasimen takana oleva tussilla kirjoitettu numero, joka näkyy tulosohjelmassa 

leimasimen koodina 

 

Koodi  Emit-tunnus 

55 106  uusi 2018 

56 107  uusi 2018 

57 108  uusi 2018 

58 109  uusi 2018 

59 110  uusi 2018 

60 111  uusi 2018 

61 112  uusi 2018 

62 113  uusi 2018 

63 114  uusi 2018 

64 115  uusi 2018 

65 65   uusi 2018 

- 

67 150 
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- 

69 121  

70 122  

71 71  uusi 2018 

72 153 

73 154 

74 155 

75 123  

76 157 

77 158  

78 173 

79 160 

80 120 

81 162 

82 163 

83 164 

84 165 

85 166 

- 

87 167 

88 119 

90 133 

91 124 

92 171 

93 172 

94 94   uusi 2018 

95 174   

96 134 

97 176 Maalileimasin, teipattu maalipukkiin 

111 100 

 

• Maalileimasimena suositellaan käytettäväksi rastitunnus 97 (Emit-tunnus 176) leimasinta, jota 

pyritään pitämään teipattuna maalipukkiin. 
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7 TOIMINTA LÄHTÖÖN ILMOITTAUTUMISESSA 
 

• Tavoitteena on, että jokainen maastoon lähtijä käy kirjaamassa itsensä lähtijäksi 

tietokoneella. Tämä selkeyttää ja nopeuttaa toimintaa maalissa ja auttaa seuraamaan, kuinka 

moni on vielä maastossa. 

• EResults Liten ’Lähtö’-välilehden hakukentät (nimi ja kortti) ja kortin luku hakee henkilöitä sekä 

Liten henkilörekisteristä että Rastilipun ilmoittautuneista. Samalta henkilöltä saattaa löytyä 

useita vaihtoehtoisia tietoja. Mikäli löytyy Rastilipussa ennakkoon ilmoittautunut, niin se 

vaihtoehto valitaan ensisijaisesti.  

 

7.1 LÄHTÖSOVELLUS ERESULTS MOBILE 

 
• Lähtöläppärillä ja Tablet-koneella olevalla EResults Mobile -mobiilisovelluksella voidaan 

lukea henkilöitä metsään lähteviksi. Näin Itärastikoneella voidaan keskittyä maaliin tulijoiden 

kirjaamiseen. 

• Tablettia ja lähtöläppäriä ei voi käyttää maaliin tulleiden kirjaamisessa. 

 

Näin saat mobiilisovelluksen käyttöön: 

1. Avaa tietokoneen EResults Litessä Mobile-välilehti ja kirjaudu 

koneella palveluun. 

2. EResults Mobile -käyttäjätunnus löytyy vasta tiedostosta 

3. Valitse kilpailu. Jaa kilpailutiedosto ja henkilörekisteri EResults 

Mobile -sovelluksen kanssa. 

4. Käynnistä EResults Mobile -sovellus tablet-koneessa ja 

lähtöläppärissä. 

 

 

Näin yhdistät Emit-leimasimen tablettiin: 

• Yhdistä tablettiin Emit-kortinlukija USB-johdolla (USB-johdossa 

on jatkeena tabletille sopiva sovitin).  

• Klikkaa kortinlukija-kohdasta tekstiä "Ei käytössä".  

• Klikkaa tekstiä "USB <-> Serial".  

• "Annetaanko sovellukselle EResultsMobile..." valitse OK. 

 

Näin otat ilmoittautumisia lähtöön: 
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• Kun Emit-kortti kortti asetetaan lukijaan, sovellus hakee 

automaattisesti kilpailijan tiedot joko Rastilipusta tai 

henkilörekisteristä.  

• Jos tiedot löytyvät: 

1. Syötä rata 

2. Paina oikeassa yläkulmassa olevaa paperiliidokin kuvaketta 

• Jos tietoja ei löydy, syötä henkilön tiedot:  

1. Sukunimi Etunimi  

2. Emit-numero  

3. Rata 

4. Ja paina oikeassa yläkulmassa olevaa paperiliidokin kuvaketta 

• EResults Mobile lähettää tiedot pilvipalvelun kautta EResults Liten 

Lähtö-välilehdelle.  

 

• Huom. Tietokoneessa pitää kirjautua sisään Mobiili-välilehdeltä, 

valita listalta kyseinen kilpailu ja laittaa rasti "vastaanota lähtijöitä" -ruutuun. Vasta tämän 

jälkeen kännykällä syötetyt kilpailijat ovat käytettävissä Itärastikoneella. Jos rasti puuttuu 

ruudusta, Itärastikone ei tunnista maaliin tulijoita ja joudut syöttämään heidät käsin 

tietokoneelle. 
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7.2 NE, JOTKA EIVÄT OLE ILMOITTAUTUNEET RASTILIPUSSA 

 

• Jos osallistuja ei ole ilmoittautunut ennakkoon, ruutuun 

tulee pieni ikkuna, jossa kysytään, luetaanko hänet 

’Maaliin’ vai ’Lähteväksi’.  

• Jos kaikki maastoon lähteneet eivät ole kirjanneet 

itseään lähteväksi, on syytä varmistaa, onko 

ilmoittautuja lähdössä vai saapunut maaliin. 

• Täydennä osallistujan tiedot: Onko nimi oikein? (Sukunimi Etunimi), käyttääkö omaa vai 

laina-Emitiä? Mille radalle on lähdössä? 

• Paina lopuksi Aseta lähteväksi 

 

 

7.3 JOS TIETOJA EI LÖYDY HENKILÖREKISTERISTÄ TAI TIETOJA 

MUUTETAAN 

 

• Jos henkilötiedot puuttuvat tai niitä muutetaan, kysyy ohjelma seuraavaksi: Lisätäänkö 

henkilö rekisteriin? 

• EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan kaikilta tulee kysyä lupa tietojensa tallentamiseen. 

• Jos suunnistaja antaa luvan, valitse Kyllä, muussa tapauksessa Ei.  

• Valitse Ei myös siinä tapauksessa, että kyseessä oli Rastihaukkojen laina-Emit 
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7.4 NÄIN LISÄÄT ILMAN EMITTIÄ SUUNNISTAVAN 

 

• Ne, jotka eivät juokse Emit-korteilla, pitää syöttää lähteväksi käsin.  

• Lisää osallistuja kilpailuun Lähtö-välilehdellä, merkitse kohta ’Ei aikaa’ ja Aseta lähteväksi 

 
 

7.5 RASTILIPUSSA ENNAKKOON ILMOITTAUTUNEET 

 

• Kun Rastilipun tapahtuma on yhdistetty EResults Liten kilpailuun, ohjelma lataa ilmoittautuneita 

Rastilipusta automaattisesti, jos nettiyhteys on saatavilla. HUOM! Rastilipun kautta voi 

ilmoittautua vielä tapahtumapaikallakin.  

• Rastilipun ilmoittautuneet latautuvat Ei tiedossa -listaan ja niiden edessä näkyy rastilippu- 

kuvake. Rastilippuun liittyvät sarakkeet ovat listassa oranssilla taustavärillä. Niistä näkyy maksu 

ja ilmoittautumisaika. 

• Kortin luvun jälkeen maksutiedot näkyvät Tyhjennä-painikkeen oikealla puolella.  

• Henkilölle valitaan haluttu rata (kun radat on etukäteen syötetty) ja klikataan Aseta lähteväksi 

-painiketta. 
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8 TOIMINTA MAALISSA 
 

8.1 MAALIIN TULLEEN TIETOJEN PURKU 

 

• Maaliin luenta tapahtuu normaalisti lukijaleimasimella (musta Emit-lukija, jossa on johto ja 

joka on kiinni kannettavassa tietokoneessa).  

• Kun kortti syötetään lukijaleimasimeen, aukeaa seuraava ikkuna (tässä tapauksessa A-radan 

tuloslista), jos suunnistaja on ilmoittautunut lähdössä: 

 

• Jos Emit-kortista löytyy jonkin ennalta syötetyn radan leimat, ohjelma sijoittaa osallistujan 

automaattisesti kyseisen radan tuloslistaan. 

• Tuloslista näyttää automaattisesti tulokset paremmuusjärjestyksessä, mutta voit järjestää listan 

nimen tai emit-kortin numeron mukaan, kun haluat löytää jonkun osallistujan listasta. 

• Jos kortista löytyy ylimääräisiä tai puuttuvia leimoja niin ohjelma sijoittaa osallistujan Ei 

tiedossa -ryhmään. 

• Jos et ole ennalta syöttänyt ratoja ohjelmistoon, niin maaliin tulleille annetaan radat 

aakkosjärjestyksessä ja kaikki samoja leimoja sisältävät laitetaan näihin ryhmiin/ratoihin. 

Ratojen tietoja pääsee muokkaamaan kohdasta ’Kilpailutiedot’, jossa radalle voi antaa oikeat 

nimet. Jotta muutokset ratatiedoissa päivittyvät myös online-tuloksiin, tulee muokkauksen 

jälkeen käydä painamassa ’Lähetä tulokset’ -nappia (ylärivin Rastilippu kohta).   

 

8.2 JOS OHJELMA KAATUU 

 
• Tiedoksi! Mikäli ohjelma kaatuu (tulee virheilmoitus) niin käynnistä ohjelma vain uudestaan, 

homman pitäisi jatkua normaalisti siitä mihin tilanne jäi.  

 

8.3 ONLINE-TULOKSET 

 

• Luennan jälkeen ohjelmisto lähettää henkilön tuloksen Rastilippu -palveluun, mikäli 

automaattilähetyksen valinta on valittuna asetuksissa.  

• Ohjelma yrittää lähettää henkilön tiedot useasti, mikäli nettiyhteydessä on esim. häiriöitä.  

 

• Huom! Tiedot lähetetään vain, kun henkilö on luettu maaliin. Esimerkiksi erikoistapauksessa, 

jossa henkilö siirretään radalta toiselle, ei tapahdu automaattista lähetystä. Tällöin tulee 

käyttää Rastilippu-välilehdeltä löytyvää Lähetä tulokset -toimintoa, jolloin kaikki tulokset 
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lähetetään. Tämä kannattaa tehdä myös tapahtuman lopuksi, niin tulee varmistettua, että 

kaikki tulokset ovat varmasti oikein Rastilippu-palvelussa. Kyseistä toimintoa voi käyttää 

myös kotona, jos jälkikäteen tekee vielä muutoksia tuloksiin/ratoihin. 

 

8.4 JUOKSIJA, JOKA EI ILMOITTAUTUNUT LÄHDÖSSÄ 

 

• Jos suunnistaja ei ole ilmoittautunut lähdössä, hänen tietonsa tulee tarkistaa ja täydentää 

tarpeen mukaan. 

• Kun kaikki tiedot ovat oikein, Hyväksy maaliin. 

 

8.5 ILMAN EMITTIÄ SUUNNISTAVA 

 

• Ne, jotka eivät suunnista Emit-korteilla, pitää syöttää tuloksiin käsin.  

• Lisää osallistuja maaliin Lähtö-välilehdellä ja valitse rata jolla suunnistaja on ollut. 

• Klikkaa hiiren oikeaa nappia kilpailijan rivin päällä. Näyttöön ilmestyy valikko, josta 

kilpailijan voi Hyväksyä maaliin asetuksella Ei aikaa. 

• Samalla tavalla ikkunasta voit myös merkata henkilön hylätyksi tai keskeyttäneeksi.  

• Huom! Tästä pystyt myös siirtämään kilpailijan toiselle radalle! 
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9 LÄHTIJÖIDEN/MAALIIN SAAPUNEIDEN TARKISTUS 
 

• Lähdössä ilmoittautuneet näkyvät kohdassa Lähtö. Jokainen rata näkyy erikseen ja näyttää 

suluissa matkalla vielä olevien lukumäärän. Ei tiedossa -listalla näkyvät Rastilipun kautta 

ilmoittautuneet ja kaikki ne, joille ei lähdössä ole määritelty rataa (jos ratoja ei ole tehty 

ennakkoon, näkyvät kaikki lähtijät tässä listassa). 

• Kun tapahtuma on jo ehtoopuolella, on hyvä tarkistaa matkalla olevat. Erityisesti kannattaa 

tarkistaa että ilman Emitiä matkaan lähteneet ovat tulleet maaliin, eivätkä ole enää Lähtö -

listoilla. 

• Jos lähdössä valitsee suunnistajalle jonkin muun profiilin (esim. vanhan Itärastitiedoissa 

olevan nimen) kuin Rastilipun antaman (kohta 7.1) niin Rastilipun kautta tullut ilmoitus jää 

”roikkumaan” Ei tiedossa -listalla. Mikäli löytyy Rastilipussa ennakkoon ilmoittautunut, 

niin se vaihtoehto valitaan ensisijaisesti.    

• Vaikka tietokoneelta näkee matkalla olevat, on turvallisuuden vuoksi syytä edelleen pyytää 

lähtijöiltä nimet erilliseen paperilistaan puhelinnumeron kanssa. EResults-tiedoissa ei ole 

puhelinnumeroita, joten näitä ei saa muulla tavalla selville kuin erikseen pyytämällä. 

Rastilipun kautta ilmoittautuneille on yhteystiedot saavilla Suomisport-palvelusta, johon on 

seurakäyttäjätunnukset vain Kaidella, Jounilla ja Annalla. 

 

• HUOM! Osa Rastilipun kautta ilmoittautuneista/maksaneista ei välttämättä saavu 

tapahtumaan ollenkaan. Nämä henkilöt näkyvät kuitenkin kohdan Lähtö – Ei tiedossa - 

listalla. Näitä osallistujia ei tällä hetkellä saa poistettu listasta manuaalisesti, vaan ne tulevat 

kyseiseen sarakkeeseen aina uudestaan verkosta, vaikka henkilöt poistaisi listalta. 

 

 

10 TULOKSET KISAN JÄLKEEN RASTIHAUKKOJEN 

NETTISIVUILLE 
 

 

Tulokset nettisivuja varten saat seuraavasti:  

 

1. Avaa ylävalikosta kohta Tulokset  

2. Poista rasti valinnoista kohdasta Seuratiedot mukaan tuloksiin 

3. Klikkaa Muodosta tulokset > HTML-tiedosto sekä väliaikoihin Muodosta väliajat > 

HTML-tiedosto.  
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4. Reittihärveliä varten tarvitaan datan vienti IOF XML -muodossa: Tuonti/Vienti>Vie IOF 

XML 

 

5. Siirrä muistitikun avulla tiedostot koneeseen, jossa on jokin sähköpostiohjelma. 

6. Voi myös lähettää tiedostot suoraan Itärastikoneelta käyttämällä koneen nettiselainta ja 

omaa web-sähköpostiasi. 

7. Lähetä tiedostot sähköpostiosoitteeseen tulokset@rastihaukat.fi  
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