OHJE
TIETOJEN TALLENNUS KUNTORASTIKALENTERIIN
http://kunto.suunnistus.fi
TAUSTAA
Koko Suomen kattavat kuntosuunnistustapahtumien tiedot löytyvät osoitteesta kunto.suunnistus.fi.
Kalenteriin on linkit myös Suomen Suunnistusliiton Internet-sivuilta (suunnistusliitto.fi) ja
aloittelevan suunnistajan ohjesivulta www.suunnistus.fi.
Seuroja suositellaan markkinoimaan Internet-sivuillaan osoitetta www.suunnistus.fi, josta löytyy
kuntosuunnistuskalenteri ja paljon muuta tietoa aloitteleville suunnistajille.
Seura voi tiedottaa kalenterin lisätiedoissa myös esimerkiksi aikuisten suunnistuskouluista.

TAPAHTUMAN TIETOJEN SYÖTTÖ JÄRJESTELMÄÄN
1. Tapahtumien kirjaaminen määrämuotoiseen Excel-tiedostoon
Täytä ennen sovellukseen kirjautumista tapahtumien perustiedot vakiomuotoiseen Exceltaulukkoon, minkä avulla tiedot siirretään yhdellä kerralla kalenterisovellukseen. Excel-pohja.
Yhdellä rivillä on yhden tapahtuman perustiedot. Poista taulukon mallirivit, etteivät ne tallennu
turhaan kalenteriin.

Tarkasta että kalenterin päivämäärät ovat muodossa pp.kk.vvvv. Pohjakalenteriin on asetettu oikea
päivämäärän muotoilu mutta esim. Mac saattaa muuttaa päivämäärän väärään muotoon.
Tallenna taulukko tietokoneellesi sopivaa nimeä käyttäen (esim. Maanantairastit 2017). Tämän
lisäksi tallenna taulukko myös käyttäen tiedostomuotoa CSV (csv:n muoto: luetteloerotin). Nimi voi
olla sama.

Mikäli käytät Open Office:a tai vastaavaa, niin varmista että CSV-tiedostoa tallennettaessa kenttien
erotinmerkiksi asetetaan puolipiste (;). Tallennettaessa CSV-tiedostoa Open Office kysyy
tallennusasetukset. (mallikuva, Open Office).

2. Sovellukseen kirjautumien
Kirjaudu sovellukseen osoitteessa http://kunto.suunnistus.fi/ohje/. Ylläpitoon kirjautuminen
tapahtuu käyttäjätunnuksilla admin ja salasanana radicenter.

Tämän jälkeen voit kirjautua sovellukseen tunnuksillasi, jotka on lähetetty seuran ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen.

Jos seuralla ei ole tunnuksia, tilaa tunnukset verkkolomakkeella.
Muutokset seuran käyttäjätietoihin voit tehdä kirjautuneena: Avaa oikeasta yläkulmasta ”Muokkaa
omaa profiilia”.
3. Syötä tapahtumat tiedostosta
Klikkaa painiketta ”HAE”, jolloin päivämäärätietojen yläpuolelle ilmestyy [Tuo tapahtumat] , klikkaa.

Vaihtoehtoisesti voit kirjautuneena käyttää suoraa tuontilinkkiä

http://kunto.suunnistus.fi/?view=import

Nyt voit lisätä sivustolle tapahtumasi perustiedot:
- Paina Selaa ja valitse koneeltasi csv-tiedosto (Maanantairastit 2015), jonka olet tallentanut
koneellesi.
- Kun viet ensimmäistä kertaa tapahtumatietoja kalenteriin, kirjoita
kuntosuunnistustapahtumasarjan nimi laatikkoon (esimerkiksi Konginkankaan
Maanantairastit). Jatkossa voit aina valita pudotusvalikosta aiemmin tallennetun
tapahtumasarjan nimen. Seuralla voi olla useampia erinimisiä tapahtumasarjoja.
- Vuosi: valitse tapahtumasarjalle vuosi
- Järjestäjä: Sovellukseen on tallennettuna seuran nimi. Valitse järjestävä seura listalta.
- Alue: Valitse suunnistusalue jolla seurasi toimii. Voit valita tapahtumasarjalle useamman
-

-

alueen (Esim. Varsinais-Suomi ja FSO – Valinta CTRL + hiiri tai maalaamalla hiirellä).

Yhteyshenkilön tiedot
o Yhteyshenkilön tai -henkilöiden nimet
o Yhteyshenkilön numero
o Yhteyshenkilön sähköposti
WWW-sivun osoite, josta löytyy tapahtuman lisätiedot. Anna osoite täydellisenä muodossa
http://www.seura.fi
Radat: Tietoa ratapituuksista. Tarkempia tietoja voit antaa myös yksittäisissä tapahtumissa.
Maksut: Tiedot tapahtumasarjan maksuista ja maksutavoista.

-

Tulokset: Tiedot mistä löytyvät tapahtuman tulokset, esimerkiksi seuran verkkosivujen
osoite. Anna osoite täydellisenä muodossa http://www.seura.fi/tulokset

Kun olet syöttänyt kaikki tarpeelliset tiedot, paina LATAA TIEDOSTO.

4. Tietojen viimeistely ja muokkaus
Aseta Kuntorastikalenterin hakuehtojen aikaväli tapahtumiasi vastaavaksi ja hae näkymään äsken
syötetyt tapahtumat. Klikkaamalla yhden tapahtuman PÄIVÄMÄÄRÄÄ, saat näkyville koko
tapahtumasarjan.
Kohdassa 2.3. syötettyjä tapahtumia voi muokata sovelluksessa ja julkaista ne. Mikäli tapahtuma
peruuntuu, voi tapahtuman poistaa. Poistettu ja julkaisematon tapahtuma näkyvät sovelluksessa
yliviivattuina. Käyttäjä ei voi oikeuksillaan kokonaan poistaa tapahtumasarjan yksittäistä jo syötettyä
tapahtumaa.

-

MUOKKAA-painikkeella pääset muuttamaan ja lisäämään yksittäisen tapahtuman ja
tapahtumasarjan tietoja.
Kaikkien tapahtumien yhteiset tiedot löytyvät Vakiotietojen alta. Jos muutat näitä tietoja
yhdessä tapahtumassa, muuttuvat samalla koko tapahtumasarjan tiedot.
Tapahtuman Tiedot-kohdassa voit muuttaa haluamiasi tietoja, jotka vaikuttavat vain tähän
tapahtumaan. Tästä kohdasta löytyy myös Julkaistu-ruksi.
Lajivaihtoehdot-kohdassa voit lisätä tai poistaa yksittäisen tapahtuman lajitarjontaa.
Karttapohjalle voit lisätä tapahtumapaikan (START) ja enintään kolme opastuspistettä.
Zoomaa karttaa tarpeen mukaan.

Kun kaikki tiedot ovat kunnossa voit julkaista tapahtuman painamalla TALLENNA, jos olet ruksannut
Julkaise-ruudun. Muussa tapauksessa tiedot vain tallentuvat.

5. Tapahtumien lisääminen jo valmiiseen kalenteriin
Jos haluat lisätä tapahtumia samaan tapahtumasarjaan, on se tehtävä uutta csv-tiedostoa käyttäen
ja ladattaessa valitaan aiempi tapahtumasarja. Lisää tällä taulukolla vain uudet tapahtumat.
Toinen vaihtoehto on ottaa käyttöön jostakin syystä sovellukseen tallennettu, mutta julkaisematon
saman tapahtumasarjan tapahtuma ja muokata siitä sopiva.

6. Seuran toinen tai useampi tapahtumasarja
Voit lisätä ja julkaista toisen tapahtumasarjan edellä kerrottuja ohjeita noudattaen. Ennen tietojen
syöttöä lisää tapahtumasarjalle uusi nimi (esim. Konginkankaan talvirastit) tai valitse nimi
pudotusvalikosta jos se on sinne aiemmin tallennettu.
7. iCal: Lisää tapahtumasarja kalenteriisi
Voit lisätä tapahtumasarjan sähköiseen kalenteriisi iCal-toiminnolla.
8. Lisätiedot ja kysymykset
Lisätietoja kalenterista kysymyksiin vastaa tapahtumapäällikkö Katri Lilja,
katri.lilja@suunnistusliitto.fi, 045 134 9466.

