
Reittihärveli

Ylläksen rastin iltarasteilla on 
käytössä reittihärveli, jossa voit 
suorituksesi jälkeen käydä 
piirtämässä reittisi.
Piirtämisen jälkeen voit verrata 
omia ja muiden tekemiä reitin-
valintoja.
Voit laittaa suunnistajat esimer-
kiksi yhteislähtöön ja seurata 
animaatiota “reaaliajassa”.
Rohkeasti mukaan, Härveli on 
mukava apu jälkipeleihin!

Lyhyet ohjeet reittihärvelin käyttöön

Mene Ylläksen Rastin nettisivuille www.yllaksenrasti.fi 
ja klikkaa reittihärveli-linkkiä valikosta. 
Reittihärveli avautuu selaimeesi. Klikkaa iltarastit -tapahtuman nimeä.



Käyttöliittymä näyttää tältä. 

Josko omasi näyttää himmeämmältä, ota oikeasta alareunasta Dim (englanniksi) tai 
Himm. (suomeksi) niin saat himmennyksen pois. Oikeasta yläreunasta voit valita kielen.



Valitse Piirrä reittisi.
Valitse Sarja/Rata ja 
Piirrettävä kilpailija.
Kommentteja voit kanssa lisäillä.

Sen jälkeen siirrytään kartan 
puolelle.

+3 sec -näppäimellä saadaan lisättyä esim. kartanlukutaukoja, jos olet lukenut jossain kart-
taa vaikka puoli minuuttia, niin voit painaa 10 x 3 sec -näppäintä. Tämä ei vaikuta reitin 
piirtoon, vaan se täsmää sitten animaatioa enempi oikein. 

Undo-näppäimella mennään takasi päin. 

Rastivälin piirto päätetään viemällä ristikko keskelle ympyrää siten että väri muuttuu 
ja voit aloittaa piirtämään seuraavaa rastiväliä.

Karttaa voit liikuttaa pitämällä hiiren vasen nappi pohjassa ja 
liikuttamalla hiirtä kartan päällä. 
Karttaa voit zoomata plus- ja miinusmerkeillä tai hiirtä vierittämällä. 

Liikuta karttaa siten, että näet lähtöpisteen ja ensimmäisen rastin.

Piirrettävän rastivälin 
kohdeympyrä muuttuu 
isommaksi. 
Lähtöpaikalle tulee ristikko.
Sitten ristikosta kiinni hiiren 
vasemmalla napilla ja eikun 
reittiä tapailemaan.



Maaliin asti piirrettyäsi klikkaa 
oikealta Tallenna.

Ohjelma kertoo, että 
tallennus onnistui.



Valitse haluttu rata ja halutut suunnistajat
(tähti nimen edessä kertoo, että suunnistaja on piirtänyt reittinsä).
Myös GPS-reittinsä laittaneet suunnistajat voidaan valita.

Klikkaa alhaalta Lataa reitit ja kartalle tulee piirretyt reitit eri väreillä.
Oikealla ylhäällä voit vertailla näppärästi rastiväliaikoja.



Animaation voit ladata klikkaamalla Lataa animaatio.
Klikkaa Start ja animaatio lähtee käyntiin.
Yhteislähtö on hyvä pitää valittuna. 
Animaation vauhtia voit säädellä Vauhti + ja vauhti - näppäimillä.
Pause -näppäimellä animaatio pysähtyy siihen paikkaan ja 
Stop -näppäimellä pysähtyy kokonaan.

Jos reittiä ei ole piirretty, niin suunnistaja menee suhteessa samaa vauhtia 
suorinta reittiä. 

Kokeile rohkeasti, ohjelma ei mene sekaisin! 
Jos reittisi meni väärin, ilmoita siitä vaikkapa sähköpostilla 
arto@nalkamaankeidas.fi 



GPS-jäljen siirtäminen kellosta/urheilu-tiekoneesta

Klikkaile ylhäältä oikeelta GPS upload.

Valitse Sarja/Rata.
Valitse Piirrettävä kilpailija.
Valitse tietokoneelta .gpx -tiedosto. 
Tähän joudut opettelemaan vähän miten miltäkin laitteelta saadaa data ulos.

Voit valita rohkeesti Kohdistutavaksi joko Väliajat ja Rastien sijainti, tai sitten Manuaalinen.

Sen jälkeen kartta aukee misssä on kolme sinistä täppää reitillä ja niitä liikuttelemalla sitten 
vain kohdistelemaan ja lopuksi tallentaa.

Josko menee väärin, niin sähköpostia vain arto@nalkamaankeidas.fi niin poistan reitin ja voi 
yrittää uusiks.

Hyvä ohje on laittaa GPS-laite päälle vasta lähdössä ja sammuttaa heti maaliintullessa.

Rohkeutta vaan peliin, niin pääsee mukavasti jälkipeleille.


