
Loppuraportti Testi’18 
 

“Tule mukaan uudenlaisiin pt-kisoihin! Partio-Unnukka järjestää Järvi-Suomen Partiolaisten 

kevätkisat 12.5.2018 Varkaudessa. Nämä kisat ovat sekoitus vanhaa ja uutta, perinteisiä 

kisoja ja jotain, mitä ei ole ehkä koskaan ennen tehty. Älypuhelimet ovat tärkeä osa 

kilpailua!” 

 

Näillä sanoilla mainostimme Testi’18 kilpailuita. Pitkän linjan kilpailunjärjestäjinä halusimme 

kokeilla uutta, testata onko partiotaitokilpailuissa mahdollista hyödyntää entistä enemmän 

mobiiliteknologiaa ja toteuttaa entistä ekologisemmat kilpailut. Ukko’18 kilpailussa saimme 

esimakua teknologian käytöstä, sillä ilmoittautumis- ja poistumisleimauksiin käytettiin 

vartiokohtaista NFC-tunnistetta. Mielestämme tämä toimi hyvin ja yhdistettynä Testi’18 

teknologian käyttöön vähentää entisestään paperin tarvetta kilpailussa.  

 

Loppuraportin tarkoituksena on tuoda esiin kohtaamamme onnistumiset ja ongelmat 

mobiiliteknologian käyttämisessä partiotaitokilpailuympäristössä.  

 

 

 

Tästä pääset tutustumaan kilpailun materiaaleihin: 

 

https://drive.google.com/open?id=1Fm76_i9SZmP469bt2E0Xp5kcbdkpX1LK 

  

https://drive.google.com/open?id=1Fm76_i9SZmP469bt2E0Xp5kcbdkpX1LK
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Kilpailukutsu 

Kilpailukutsussa tarkennettiin älypuhelinvaatimuksia kilpailuun. Mobiiliteknologiaa/kännykän 

käyttöä vastustavat perustelevat usein kritiikkinsä siihen, että älypuhelin on kallis ja kovin 

haavoittuva huonossa säässä. Kilpailun järjestäjinä emme nähneet tässä ongelmaa, sillä 

älypuhelimet ovat tärkeä osa ihmisten elämää säässä kuin säässä. Puhelin on myös 

mahdollista suojata sateisemmallakin säällä. Jokainen oli ja on vastuussa omasta 

puhelimestaan ja sen käytöstä esimerkiksi sateella. Kilpailupäivä oli kuitenkin aurinkoinen ja 

helteinen, mutta olimme varautuneet sateen mahdollisuuteen. 

 

Osanottajamäärän näkökulmasta älypuhelimet eivät rajoittaneet eivätkä lisänneet 

osanottajia. Olimme arvioineet osanottajamäärän n. 30 joukkueeseen edellisvuosien tavoin 

ja tämä toteutui. Kilpailuun osallistui 31 joukkuetta, joista jokaiselta oli vaadittu vähintään 

kolmea älypuhelinta. Oranssissa ja vihreässä tämä tarkoitti, ettei kahdella joukkueen 

jäsenellä välttämättä olisi tarvinnut olla puhelinta mukana. Emme kuitenkaan huomanneet, 

että kukaan olisi jättänyt kännykkää kotiin/kilpailukeskukseen. 

 

 

Kilpailukutsussa älypuhelinasiaa käsiteltiin seuraavasti: 

 

Vartioilta edellytetään vähintään kolmea älypuhelinta kilpailuun. Kännykän käyttö on sallittu 

tehtävissä, ellei toisin mainita. Osa tehtävistä edellyttää älypuhelinta, nettiä ja ennalta 

ladattavaa sovellusta. Näistä tiedotetaan tarkemmin ennakko-ohjeessa. Kilpailun järjestäjä ei 

ota vastuuta rikkoutuneesta tai hävinneestä puhelimesta.  

 

 

 

  



Ennakko-ohje 
 

Ennakko-ohje lähetettiin tavalliseen tapaan kaikille kilpailuun osallistuville joukkueille. Tässä 

tai missään muussakaan vaiheessa joukkueet eivät esittäneet yhtään kysymystä liittyen 

älypuhelimiin tai niiden vakuuttamiseen. Olimme kuitenkin ilmaisseet sekä kilpailukutsussa 

että ennakko-ohjeessa hyvin selvästi, ettei kilpailunjärjestäjä ota minkäänlaista vastuuta 

puhelimen mahdollisesta rikkoutumisesta tai vaurioitumisesta. Lisäksi ennakko-ohjeessa 

tuotiin ilmi, ettei vartio pysty tekemään valitusta kilpailun järjestäjästä riippumattomiin 

älypuhelin- tai nettiongelmiin. Punaista väriä oli käytetty ennakko-ohjeessa 

älypuhelinasioiden korostamiseen.  

 

Kilpailu ei vastaa vartion varusteille tapahtuvista vahingoista kilpailun aikana tai 

kilpailukeskuksessa. Kilpailu ei myöskään vastaa älypuhelimen toimimattomuudesta tai netin 

heikosta yhteydestä kilpailun aikana. Vartio ei voi tehdä tarkastuspyyntöä tai vastalausetta 

koskien heikkoa nettiyhteyttä tai älypuhelimen hitautta. 

  

Testi’18 -kilpailu poikkeaa perinteisistä partiotaitokilpailuista pääasiassa älypuhelin 

teknologian hyödyntämisen suhteen. Puhelimia käytetään kilpailussa mm. tehtäväkäskyjen 

lukemiseen, rasteille ilmoittautumiseen sekä tehtäviin vastaamiseen. 

 

Kilpailijoilta vaadittiin suoritettavaksi neljä ennakkotehtävää: 

  

1.  Vartion tulee ilmoittautua kilpailuun etukäteen, ohjeet kohdassa ilmoittautuminen. 

  

2.  Vartion tulee ladata QR-koodisovellus (QR Droid, Snapchat…) kaikkiin kilpailussa 

käyttämiinsä älypuhelimiin. 

  

3.  Kilpailussa käytetään mobiilisuunnistussovellusta nimeltä Mobo. Sovellus on 

ladattava yhteen joukkueen älypuhelimista ennen kilpailua. Sovellus on ladattava 

puhelimeen, jossa on myös käytössä sähköpostiohjelma. Sovellukseen on myös 

luotava käyttäjätunnus, jonka tulee olla vartionimivartionnumero (esimerkiksi 

N.A.S.A.313). Vartion nimet ja numerot löydätte ennakko-ohjeen lopusta. Vartion 

suoritus tullaan hylkäämään, jos se ei noudata annettuja ohjeita koskien tätä 

tehtävää. Suosittelemme sovellukseen tutustumista ennen kilpailua. 

  

4.  Alla olevasta QR-koodista vartio voi käydä 

testaamassa, kuinka tehtävän suoritus voi kisassa 

esimerkiksi tapahtua. Esimerkistä löytyy selvennyksiä 

sen toiminnoista, näitä selvennyksiä ei ole kilpailussa. 

Esimerkki näyttää tehtävän, jossa suoritusaika alkaa 

heti/hieman ennen, kun vartio saa tehtäväkäskyn. 

Ajanotto päättyy pääosin vartion sähköiseen 

palautukseen. Tehtävissä, joissa vartion tulee palauttaa 

jokin tuotos, voi palautus olla myös erillisen QR-koodin 

takana. 

 



Ilmoittautumista lukuun ottamatta kaikki vartiot olivat suorittaneet ennakkotehtävät, 

eikä tästä aiheutunut ongelmia. Ilmoittautuminen pyydettiin suorittamaan alla olevan 

mukaisesti, mutta tätä pyyntöä laiminlyötiin useamman (5/6) joukkueen verran. Tämä 

ei onneksi aiheuttanut ruuhkaa ilmoittautumispisteessä lauantaina, mutta ongelma 

helposti kertaantuu joukkuemäärän kasvaessa. 

 

Vartionjohtaja ilmoittaa vartion viimeistään perjantaina 11.5. klo 21.00 seuraavasta linkistä: 
https://goo.gl/forms/Rku1AUunxnyG7ALR2. Kilpailukeskuksessa vartionjohtaja todentaa 
ilmoittautumisen tuomalla ilmoittautumispisteeseen vartionsa jäsenkortit ja 
henkilöllisyystodistuksen (kuvaton Kela-kortti käy). Ilmoittautumista vastaan vartio saa 
kisamerkit, joita tulee kantaa näkyvillä koko kilpailun ajan. Vartiolista on nähtävissä ennakko-
ohjeen lopussa.  
 
Tällä tavoin tuomarineuvostolla oli jo edellisenä iltana tiedossa sääntöjen vastaiset joukkueet 
ja muut tiedot. Ilmoittautumispisteessä ilmoittautuminen sujui nopeasti, sillä merkitsimme 
“ok” henkilöllisyystodistuksien kohdalle. Vaikka tuomarineuvoston toiminta alkaa virallisesti 
vasta kilpailuaamuna, pystyttiin etukäteen tekemään alustavia linjauksia vartioiden 
kokoonpanoista. 
 
Ennakko-ohjeessa tuotiin myös esille, kuinka kilpailussa ilmoittautuminen, tehtävän 
suorittaminen ja poistuminen tapahtuu. Kilpailijat pääsivät myös etukäteen testaamaan 
ennakko-ohjeen QR-koodista mallirastia, ilmoittautumista, ajanottoa ja vastauksien 
palauttamista. Malliesimerkki oli erittäin onnistunut, sillä itse kilpailussa näissä ei ollut 
epäselvyyksiä.  
 

  

1.   Rastille ilmoittautuminen 

Vartio lukee rastipisteessä (rastilipun välittömässä läheisyydessä) olevan QR-koodin. 

Rastipisteessä ei useimmilla rasteilla lainkaan henkilökuntaa, joten luettuaan QR-koodin 

vartio toimii avautuvien ohjeiden mukaisesti. Vartio ei tee erillistä ilmoittautumista 

yhdelläkään rastilta, vaan jatkaa aina matkaansa. Jos rastilla on jonoa, vartio jää 

odottamaan vuoroaan rastilipun läheisyyteen. 

  

2.   Puhelimen käyttö tehtävissä 

Puhelimen käyttö on sallittu koko kilpailun ajan, ellei tehtäväkäskyssä toisin mainita. 

Osassa tehtävissä käytettävien puhelimien määrä on rajattu ja tätä rajausta tulee 

noudattaa. Jos puhelimen käyttö ei ole sallittu tehtävää suoritettaessa, on tehtäväkäsky 

nähtävissä paperisena tehtävän suoritusalueella. 

  

Vartio tulee huomioida se, ettei tehtäväkäsky ole aina uudestaan luettavissa 

ensimmäisen QR-koodilinkin jälkeen. Useimmiten linkki jää näkyviin joko puhelimen 

sivuhistoriaan tai QR-koodisovellukseen. 

 

  

 

  

https://goo.gl/forms/Rku1AUunxnyG7ALR2


3.   Vartion hylkääminen 

Jos vartio käyttäytyy hyvän kilpailuhengen vastaisesti, voidaan se hylätä kilpailusta. 

Seuraavat tapaukset johtavat suoraan vartion hylkäämiseen 

·       ilmoittautuminen rastille useammin kuin yhden kerran 

·       vartion esiintyminen väärällä nimellä tai numerolla 

·       vartion leimatessa rasteja useammin kuin yhden kerran 

 

 

 

  



Kilpailun kulku 
 

Kilpailussa kilpailijoille käytettävät QR-koodit ovat nähtävissä kansiossa erillisinä tiedostoina. 

Kilpailukarttana käytettiin vanhaa Varkauden turistikarttaa, johon kilpailijat itse piirsivät 

kilpailureitin.  

 

1/Lähtö/Rikkalapio 

Kilpailussa pidettiin tavalliseen tapaan avajaiset. Avajaisissa kehotettiin vartioita siirtymään 

lähtötehtävän suorituspaikalle (vartiot saivat itse valita suorituspaikkansa, mitään ei oltu 

nimetty tai numeroitu), mutta yhden vartion jäsenen oli jäätävä älypuhelimen kanssa 

lähtöviivalle. Lähtölaukauksen jälkeen nämä jäsenet siirtyivät lukemaan QR-koodin, josta he 

saivat lähtötehtävän tehtäväkäskyn. Muutamalla vartiolla oli ongelmaa QR-koodin 

lukemisessa, mutta toista älypuhelinta käyttämällä he saivat tarkennettua koodin ja avattua 

linkin. Palautus tapahtui leimaamalla pisteessä “P” vartio ulos rastilta. Tässä pisteessä oli 

rastin ainoat rastimiehet, jotka antoivat palautusQR-koodin, kun vartio palautti tuotoksensa. 

Käytännössä palautusQR-koodi oli kuitenkin näkyvillä koko ajan, kun vartioita tuli useampi 

yhtä aikaa. 

 

 

2/ Wikipedia 

Tämä tehtävä ei välttämättä olisi tarvinnut lainkaan rastimiehiä. Olimme kuitenkin rajanneet 

kännykän käytön tehtävässä kolmeen, joten oli hyvä olla yksi valvomassa tätä sääntöä. 

Lisäksi halusimme rastimiehen ensimmäiselle oikealle rastille katsomaan, kuinka homma 

lähtee pelittämään. 

 

Tehtävä sujui hyvin ja jälkikäteen Forms osoitti toimivuutensa. Pystyimme tarkistamaan 

vartion tarkan saapumisajan, rikeajankohdan ja poistumisen rastilta. Tämä on ensiarvoisen 

hyödyllistä, jos jälkikäteen huomataan väärin perustein annettu hylkäys tehtävästä. 

Aikaleimoista pystytään tarkistamaan koko vartion suoritus ja sen aikana rastimiehen 

kirjaamat kommentit.  

 

 

3/ Mobo 

Tehtävä oli oikeastaan ainut ongelmallisin tehtävä kilpailussa. Olimme ennakkotehtävissä 

pyytäneet vartioita luomaan tunnukset Mobo-sovellukseen, jotta itse tehtävän suorittaminen 

toimisi mahdollisimman näppärästi. Rastille oli tuotu yksi rastimies valvomaan, että vartiot 

leimaavat “lähtörastin”. Ongelmaksi kuitenkin koitui ensimmäisenä se, etteivät vartiot 

muistaneet lukea QR-koodia rastilipusta ja siten eivät oikeasti tienneet mitä pitäisi tehdä. 

Tämä johti siihen, että muutama vartioista lähti kiertämään kaikki Mobo-radan rasteja 

(yhteensä 15), kun tehtäväkäskyssä olisi ilmoitettu tarpeen käydä ainoastaan rasteilla 1-4.  

 

 

 

 

Ongelmat eivät kuitenkaan loppuneet tähän. Mobon neljännelle eli maalirastille oli tuotu 

seuraava ilmoitus (maalissa ei ollut lainkaan rastimiehiä):  



 

Hienoa! Olette päässeet Mobon maaliin.  

 

Seuratkaa näitä ohjeita: 

1. Mikäli ehditte sulkea kartan, palatkaa takaisin kartalle 

2. Paina oikeasta yläkulmasta kolmea pistettä 

3. Valitse valikosta “INFO” 

4. Valitse välilehdistä “Leimattuja rasteja” 

5. Paina oikeasta yläkulmasta kolmea pistettä 

6. Valitse sähköposti 

7. Lähetä tulokset sähköpostilla osoitteeseen 

partiounnukkavarkaus@gmail.com, laita viestin otsikoksi 

vartioniminumeroMOBO 

 

Voitte jatkaa matkaanne seuraavalle rastille! 

 

Jostain syystä osa vartioista ei pystynyt leimaamaan rasteja normaalisti eikä täten 

myöskään palauttamaan suoritustaan. Tämä tuli meille täytenä yllätyksenä, sillä 

testikisassa Mobo oli toiminut moitteettomasti. Epäilimme palvelinvikaa, mutta 

kyseistä sovellusta on käytetty myös viikkorastien järjestämiseen jolloin yhtäaikaisia 

käyttäjiä on ollut satoja. Olemme yhteydessä toimimattomuudesta Suunnistusliittoon. 

Tehtävä hylättiin. 

 

 

4/Hakkerointi 

Tässä tehtävässä osa vartioista leimasi aloitusajan useamman kuin yhden kerran. 

Jotkin vartiot leimasivat lähes jokaisella rastilla vähintään 2-3 aloitusaikaa. Vaikka 

ennakko-ohjeessa oli ilmoitettu tämän johtavan hylkäämiseen, linjasimme 

tuomarineuvostossa, että vartion ensimmäinen aloitusaika ja viimeinen palautusaika 

ovat ainoat huomioitavat ajat. Yhtäkään vartiota ei hylätty liiallisten aikaleimausten 

vuoksi. 

 

Tehtävä toimi hyvin, osa luki hedelmien valintalomakkeen paremmin ja osasi sanoa 

“Hellurei” hedelmien valintapisteellä ja osa luki sitten huonommin. PalautusQR-koodi 

toimi hyvin. 

 

Rastilla oli aluksi kolme rastimiestä ja myöhemmin kaksi. Yksi mallikappaleen luona, 

yksi hedelmäpisteessä ja yksi palautusQR-koodin luona. 

 

 

5/ Arviointi 

Tässä tehtävässä kaikki toimi hyvin. Kännyköiden käyttö oli kielletty suorituksen ajan. Kolme 

rastimiestä/suorituspaikkaa.  

 

mailto:partiounnukkavarkaus@gmail.com


 

6/Liittimet 

Tämä tehtävä toimi myös hyvin. Vartiot saivat tehtäväkäskyn älypuhelimiinsa, josta he 

lukivat sen. Tämän jälkeen he antoivat puhelimet rastimiehille ja palautusaika kirjattiin 

manuaalisesti Google Formsiin. Kaksi rastimiestä/ilmoittautuminen ja poistuminen. 

 

 

7-8/Järvikylä & Bitti 

Tehtävä onnistui hyvin. Osalla vartioista oli ongelmana huomata tehtäväkäskyn sisältävän 

kaksi käskyä, vaikka “Aika alkaa” -lomakkeella tästä oli ilmoitettu. Palautus toimi hyvin, 

vaikka palautuspisteitä oli kaksi. 4 rastimiestä/ 3 Järvikylään ja 1 Bitin poistumiseen. 

 

 

9/ Trail-O 

Rasti toimi ongelmitta. Ei rastimiehiä. 

 

 

10/ Ammunta 

Rasti toimi ongelmitta, tässä tehtävässä ei tarvittu älypuhelimia. Kolme 

rastimiestä/suorituspaikkaa. 

 

 

11/Luontopolku 

Kyseessä oli perinteisempi Järvi-Suomen alueen luontopolkuihin liittyvä tehtävä. Kännykät 

suljettiin kirjekuoreen tehtävän ajaksi ja vartiota palauttivat puunappeja kysymyksien alla 

oleviin laatikoihin. Luontopolun lopussa odotti seuraava teksti: “Luotamme teihin, voitte avata 

kirjekuoren ja jatkaa matkaa”. Ei rastimiehiä. 

 

 

12/Salakirjoitus 

Toimi hyvin, tehtävä suoritettiin täysin kännyköillä. Ei rastimiehiä. 

 

 

13/Onginta 

Tehtävän ajanotto hoidettiin täysin Google Formsin kautta. Tämä auttoi rastimiestä 

keskittymään muihin kirjauksiin/kommentteihin, joista kävi ilmi esimerkiksi tehtäväkäskyn 

vastainen suoritus ja vartion tiedot. 2 rastimiestä/suorituspaikkaa. 

 

 

 

 

 

14/Solmutaulu 

Tässä tehtävässä oli Wikipedian lisäksi eniten ongelmia testikisassa. Testikisassa vartiot 

eivät muistaneet kännykän käyttöä ja miettivät kuinka kyseiset solmut tehdään. Sama 

“ongelma” oli havaittavissa myös itse kisassa; kaikki vartiot eivät ymmärtäneet netin 

mahdollistamia solmuohjeita. 2 rastimiestä/materiaalinjako ja palautuspiste. 

 



 

15/Ensiapu 

Tehtävässä testattiin vartioiden kykyä toimia helpohkossa EA-tilanteessa, mutta myös kykyä 

käyttää koordinaattijärjestelmää. Tehtäväkäskyssä pyydettiin vartion ilmoittamaan 

tapahtumapaikan tarkat kordinaatit hätäpuheluun, mutta arvostelussa myös 112-sovelluksen 

käyttö hyväksyttiin. Moni osasikin hyödyntää tätä sovellusta! 6 rastimiestä/2 suorituspaikkaa. 

  



Google Driven käyttö kilpailussa 

Kisalle luotiin Google Driveen kansio, josta löytyivät kaikki kisaan liittyvät materiaalit. 

Kisakansio oli jaottelultaan seuraavanlainen (suluissa kenellä oikeudet eri kansioihin): 

  

- Testi’18 (kisan johto) 

- Tulostoimisto (tulostoimisto) 

- Tehtävät (rastipäälliköt, tulos- ja rastitoimisto) 

- jokainen tehtävä omassa kansiossaan 

- Rastitoimisto (rastitoimisto) 

- Ennakko-ohje 

- Ilmoittautuminen 

- Käytännön asiat 

 

Tulos- ja rastitoimistolle oli jaettu oikeudet Tehtävät-kansioon, mutta heidän ei käytännössä 

tarvinnut etsiä sieltä mitään. Molemmilla on omissa kansioissaan ns. linkkilista, josta he 

pääsevät heitä koskeviin dokumentteihin. 

 

Kaikki tehtäväkäskyt luotiin Google Docsilla. Tässä on hyvä huomioida, ettei kaikilla 

puhelimilla käskyä avattaessa näy ala- ja ylätunnisteet. Huomasimme tämän seikan 

testikisoissa, joten osasimme varautua asiaan. Rastin perustiedot ja arvosteluperusteet tulee 

laittaa ns. tavalliseen tekstiosaan.  

 

Lähes kaikki arvostelupöytäkirjat ja kilpailijoiden vastauslomakkeet luotiin Google Formsilla. 

Koska Formsiin ei tarvitse oikeuksia täyttääkseen kyselyn, ei rastimiesten tarvinnut päästä 

käsiksi kisan muihin tietoihin. Formsin vastauksista luotiin aina automaattisesti päivittyvä 

Google Sheets (Formsin ominaisuus), josta seurattiin vastauksia.   

 

Kaikissa Formseissa joukkueen nimi ja numero oli asetettuna pakollisiksi tiedoiksi. Tämä 

tarkoitti, ettei vastausta voinut lähettää elleivät nämä kentät olleet täytettyinä. Forms lisäksi 

tarkisti, että numero on oikeasti numero (Formsin ominaisuus).  

 

Käytössä oli siis Googlen omat: 

- Docs (~Word) 

- Sheets (~Excel) 

- Forms (kyselytyökalu) 

  



Kilpailijoiden etenemisen seuranta 

Kilpailussa luovuttiin kokonaan rastille sisään- ja poisilmoittautumisesta, jotta rastimiestarve 

pienenisi. Joukkueet lukivat aina rastille päästessään rastilipussa olleen QR-koodin, josta he 

saivat toimintaohjeet. Joukkueille avautui pääosin ensimmäisenä Forms-kysely, johon 

heidän tuli täyttää joukkueen nimi ja numero. Tällä tavoin kisakeskuksessa tiedettiin 

tarkalleen vartioiden eteneminen kilpailussa ilman rastimiesten informaatiota asiasta. 

Rastitoimisto välitti tiedon rastin sulkeutumisesta kyseisen rastin rastimiehille.  

  



Rastimateriaalit 

Tehtäväkäskyjä oli koko kilpailun ajan vain yksi per tehtävä. Tätä Docs-tiedostoa päivitettiin 

suunnittelun edetessä ja tarvittaessa jopa kilpailupäivänä ennen kuin ensimmäinen joukkue 

saapui suorittamaan kyseistä tehtävää. Tällöin vältyttiin vanhentuneiden versioiden 

käyttämiseltä ja versiohistoria oli nähtävissä Docsin omien ominaisuuksien ansiosta.  

 

Jokaisesta tehtäväkäskystä luotiin jaettava linkki, joka oikeutti dokumentin tarkastelemiseen.  

 

Tehtävät, joissa aika alkaa tehtäväkäskyn saatuanne 

Kilpailijoiden saapuessa rastille avautui rastilipun QR-koodista Aika alkaa -Forms. Joukkue 

täytti tähän nimensä ja numeronsa. Se hetki, jolloin joukkue lähetti vastauksensa, kirjautui 

suoritusajan alkamisajaksi. Lähetyksen jälkeen esiin tuli linkki, joka johti tehtäväkäskyyn.  

 

Mikäli joukkue palautti tehtävässä jotain fyysisesti (esim. kätevyys) oli palautuspaikalla QR-

koodi. Tämän QR-koodin leimaamalla joukkue pääsi Aika päättyy -Formsiin ja kirjoittamalla 

joukkueen nimen ja numeron heidän suoritusaikansa päättyi. 

 

Jos joukkueen tuli vastata kysymyksiin, oli tehtäväkäskyssä linkki uuteen Formsiin. Tässäkin 

tilanteessa joukkueen tuli ilmoittaa pakollisina tietoina nimi ja numero. Kun vastaus 

lähetettiin, päättyi suoritusaika automaattisesti.  

 

Tehtävät, joissa aika alkaa rastihenkilön merkistä / Tehtäväkäsky annetaan vasta 

suorituspaikalla 

Kilpailijoille avautui rastilipun QR-koodista Docs-tiedosto, joka ohjasi odottamaan rastilipulla 

kunnes joukkue haettiin suorituspaikalle. Suorituspaikalla joukkueelle näytettiin QR-koodi, 

joka johti suoraan tehtäväkäskyyn. Näissä tehtävissä arvostelu tapahtui suorituksen 

yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen.  

 

 

Tehtävät, joissa ei saa käyttää puhelinta 

Mikäli tehtäväskäsky oli mahdollista näyttää ennen suoritusta, avautui se suoraan 

rastilipussa olevasta QR-koodista. Tämä koodi sisälsi myös ohjeet kännyköiden 

sijoittamispaikasta suorituksen ajaksi. Suoritusalueelle jaettiin tulostettuja tehtäväkäskyjä, 

jotta vartiolla oli mahdollisuus lukea käsky uudestaan suorituksen aikana. Tehtäväkäskyjä ei 

kuitenkaan ollut vartiokohtaisesti vaan niitä oli muutamia kappaleita kaikkien vartioiden 

käyttöön.  

 

Osassa tehtävistä joukkueiden aika alkoi rastilipun QR-koodista, jonka jälkeen vartio antoi 

välittömästi pois puhelimensa. Näissä tapauksissa rastimies kirjasi vartion suorituksen 

päättymisajan esimerkiksi Formsiin/Sheetsiin.  

 

 

  



Arvostelupöytäkirjat 

Arvostelupöytäkirjat olivat pääosin Google Formsissa. Rasteilla arvostelupöytäkirjaan eli 

Formsin kyselyyn pääsi suoraan QR-koodista. Googleympäristössä olevia 

arvostelupöytäkirjoja ei tarvinnut missään vaiheessa toimittaa tulostoimistoon vaan he 

pääsivät niihin käsiksi hyvin pienellä viiveellä. Käytännössä tulostoimisto pystyi kirjaamaan 

vartion suorituksen välittömästi vartion reaaliaikaisen suorituksen jälkeen.  

 

Arvostelupöytäkirjojen luonti 

Forms mahdollistaa erilaisten kysymysten luonnin. Monivalintakysymykset toimivat 

mielestämme parhaiten. Monivalintaruudukko toimi erityisen hyvin kohdissa, joissa 

arvosteltiin perusteilla Kyllä/Ei (esimerkiksi onko kyseessä koivu → kyllä vai ei). 

 

Arvostelupöytäkirjoissa tulee laittaa pisteyttävät kohdat pakollisiksi, jotta merkkaamatta 

jättämisiltä vältytään ja arvostelijan virhemahdollisuudet pienevät. Arvostelupöytäkirjan 

yhteyteen on hyvä luoda valinnanvarainen kommenttikenttä, johon arvostelija voi vapaasti 

kirjoittaa. Käytimme tätä ominaisuutta tilanteissa, joissa vartion suoritus hylättiin 

tehtäväkäskyn vastaisena. Näissä tapauksissa arvostelijan tuli kirjoittaa kommenttikenttään 

perustelut hylkäämiselle.  

 

Pisteytys 

Formsissa on mahdollista luoda pisteytyksiä vastauksille. Koimme tämän kuitenkin pääosin 

toimimattomaksi ominaisuudeksi, sillä järjestelmä mahdollistaa ainoastaa tasapisteiden 

antamisen eikä sovellu esimerkiksi perinteisen kätevyystehtävän arviointiin. Tämän vuoksi 

oli käytännöllistä luoda pisteytys Formsista muodostettavaan Sheetsiin kaavana/kaavoina, 

joka vastaa Excelin käyttöä.  

 

Seuraava selvennys voi olla haastava ymmärtää tekstinä, mutta tarkastelemalla 

arvostelupöytäkirjoja ja niiden kaavoja tämä selkeytyy. Käytetty tapa koettiin helpoksi ja 

yksinkertaiseksi Exceliä laskentaan käyttäneille. Haasteena pisteytyksen suhteen on, että 

jokainen arvostelu luo Sheetsiin uuden rivin. Tämän vuoksi pisteytyksen kanssa tuli hieman 

kikkailla.  

 

Kaavoja varten tarvitaan oikeat vastaukset, joiden avulla tarkistuskaavat luotiin. Loimme 

Sheetsiin ”Täydet pisteet 000” -suorituksen, joka osoittaisi täydet pisteet. Mikäli arvostelusta 

voi saada pisteitä useammalla asteella (0,6 Täydellinen, 0,3 melko täydellinen, 0 ei yhtään 

täydellinen), tulee tehdä ”suorituksia” niin monta että jokainen mahdollinen kohta on 

valittuna. Tämän jälkeen luodaan suoritus (meillä Pisteytys, 000), jonka avulla luodaan 

kaava. Ei ole merkitystä mitkä pisteet ”Pisteytys 000” saa, mutta on hyvä välttää täysiä 

pisteitä. Sheets-taulukkoon merkataan kaikkien vastaussarakkeiden jälkeen yksi sarake 

keltaiseksi ja nimetään se nimellä ”Pisteet”. Seuraaviin soluihin voi laittaa kopioitumaan 

joukkueen nimen ja numeron tulostoimistoa helpottamaan.  

 



 
 

Pisteytys-suorituksen Pisteet-sarakkeeseen luodaan kaava, joka laskee pisteet. Me teimme 

sen käyttämällä if-lausetta ja vertaamalla Täydet pisteet -vastaukseen. Kätevyyksissä 

kaavasta tulee todella pitkä, mutta se toimii silti. Mikäli vastaus ei ole Kyllä/Ei muotoa, 

luodaan if-lauseen sisälle lisää if-lauseita vastaamaan välipistettä vastaavaan 

esimerkkisuoritukseen. Viittaukset täydellisiin pisteytyksiin/välipisteytyksiin tulee kiinnittää $-

merkillä. Kun kaava on kunnossa ja tulos vastaa käsinlaskun kanssa, voi sitä kopioida kun 

uusiin suorituksiin. Forms luo uuden rivin listan alimmaksi, joka kerta kun suoritus lisätään. 

Tämän vuoksi kaavaa ei voi kopioida paikoilleen valmiiksi. On kuitenkin tärkeää huomata, 

että arvostelupöytäkirjoja ei kannata muokata enää sen jälkeen kun kaavat on luotu tai niitä 

joutuu muuttamaan. Tätä on hyvä korostaa etenkin rastipäälliköille. 

 

If-lause toimii seuraavalla tavalla: 

= if(pisteytettävän suorituksen solu = täydellisen pisteen solu (kiinnitä tämä lisäämällä $-

merkit kirjaimen molemmin puolin); pisteet, jotka saa, jos ehto toteutuu (tässä, jos solut 

samat); pisteet, jotka saa, jos ehto ei toteudu (tässä, jos solut eivät ole samat)) 

Solujen nimiä ei tarvitse kirjoittaa, vaan ne voi valita klikkaamalla.  

 

Esimerkki kaava on 

=if(E5=$E$4;0,5;0)+if(F5=$F$4;0,5;0)+if(G5=$G$4;0,5;0)+if(H5=$H$4;0,5;0)+if(

I5=$I$4;0,5;0)+if(J5=$J$4;0,5;0)+if(K5=$K$4;0,5;0)+if(L5=$L$4;0,5;0)+if(M5=$

M$4;0,5;0)+if(N5=$N$4;0,5;0)+if(O5=$O$4;0,5;0)+if(P5=$P$4;0,5;0) 

Tässä tehtävässä (Hakkerointi) jokainen vastauskohta on 0,5 pisteen arvoinen.  

 

Tehtävät ilman erillistä arvostelupöytäkirjaa 

Kaikissa tehtävissä ei ole tarpeen olla arvostelupöytäkirjaa, sillä joukkueet vastaavat itse 

Formsissa. Näissä tapauksissa rastimiehitetyille rasteille tulee luoda Kommentit-Forms. 

Tässä Formsissa rastihenkilö voi kommentoida esim. tehtäväkäskyn vastaisesta 

suorituksesta.  



Rastihenkilöiden toiminta 

Rastihenkilöille jaettiin muiden rastimateriaalien ohella muutama paperinen QR-koodiversio. 

Näistä koodeista he pääsivät suoraan tehtäväkäskyyn ja arvosteluFormsiin. Kyseinen koodi 

oli erilainen kuin kilpailijoille jaettava, sillä siitä pääsi suoraan vastaamaan kyselyyn eikä sen 

muokkaustilaan (kuten jos avaat kyselyn suoraan Drivestä). Koska kyselyn oikeuksia ei oltu 

rajattu, ei arvostelijoille tarvinnut jakaa mitään Drivestä.   



Tulostoimisto 

Tulostoimistolle luotiin ennen kilpailua ns. linkkilista, josta he pääsivät suoraan 

tehtäväkohtaisiin tiedostoihin. Esimerkiksi aikarajallisessa tehtävässä oli valmiina linkit ”Aika 

alkaa” ja ”Aika päättyy” -Sheetseihin sekä arvostelupöytäkirjaan. Näin ollen tulostoimiston ei 

tarvinnut kaivella tuloksia kilpailun edetessä, vaan kaikki tuli helposti muutamalla 

klikkauksella. Arvostelupöytäkirjoissa tulostoimiston tehtävänä oli kopioida luotua 

tarkastuskaavaa, jolloin suorituspisteet laskettiin automaattisesti. tämän jälkeen jäljelle jäin 

vain tulosten syöttö tuloslaskentaohjelmaan.   

Jälkikäteen tehty tulosten laskentaohjelma 

Kilpailun jälkeen luotiin tulosten laskentaohjelma suoraan Driveen. Tähän voi tutustua alla 

olevasta linkistä: 

https://drive.google.com/drive/folders/1-ZYnJD-9aJ_RBxsXfHbi-mrjUex8d5Px  

  

https://drive.google.com/drive/folders/1-ZYnJD-9aJ_RBxsXfHbi-mrjUex8d5Px


Palaute 

Kilpailunjärjestäjä: 

 

+ Paperittomuus 

+ Pystyi muokkaamaan tehtäväkäskyjä loppuun asti, eikä tarvinnut tulostaa uusia 

+ Ajanoton inhimillisten virheiden minimointi 

+ Tulokset heti tulostoimiston käytettävissä suurimmassa osasta tehtäviä 

+ Rastimiestarve vähäinen 

+ Kilpailun nopeutuminen (ei turhia ilmoittautumisia/poistumisia) 

+ Jos joukkue unohtaa kirjoittaa kätevyyteen nimen, voi sen tarkistaa palautuksesta 

(jos tuotokset aseteltu palautusjärjestykseen) 

 

- Kilpailijoiden etenemisen seurannassa olisi kehitettävää - osa vartioista jätti rasteja 

väliin, jolloin jouduimme kaivamaan seuraavien rastien tiedoista ovatko he käyneet 

rastilla → tähän voisi pohtia joukkueen velvollisuutta ilmoittaa esimerkiksi 

whatsappissa tehtävän väliin jättäminen 

- Osa QR-koodeista oli liian kiiltävissä muoveissa, eivätkä kännykät pystyneet 

lukemaan niitä heijastuksen takaa 

- QR-koodi tulee olla täysin suoralla pinnalla tai kaikki puhelimet eivät pysty sitä 

lukemaan 

 

Kehitettävää 

- pisteiden P,R,M,Ö jne. tulostaminen. Tässä on aiemmin käytetty ohjeistusta “palauta 

rastimiehelle” - tähän voisi pyrkiä seuraavissa kisoissa 

- QR-koodin lukeminen rastimiehen kännykästä (tämä tosin vaatiin jokaiselle rastille 

rastimiehen) 

- Tuloslaskentajärjestelmän automatisointi (kts. malli myöhemmin) 

- Kilpailukartta sähköiseksi, nyt kartta kopioitiin mallikartasta, ja osa koki helpommaksi 

ottaa kuvan mallista kuin käyttää fyysistä karttaa.  

 

 

 

 

 

  



Kilpailijoilta saatu palaute: 

 

Kilpaijoilta saatu palaute osoitti, etteivät kaikki kilpailijat olleet täysin valmiita 

mobiiliteknologian käyttöön partiotaitokilpailuissa. Kilpailunjärjestäjien näkökulmasta QR-

koodit toimivat hyvin ja kilpailijatkin olivat pääasiassa samaa mieltä. Pientä ongelmaa oli 

heijastavan kalvon suhteen, mutta tämän ongelman saa poistettua mattapintaisilla kalvoilla. 

Tehtäväkäskyt aiheuttivat eniten kritiikkiä, joka myös näkyy avoimissa vastauksissa. Eniten 

kritiikkiä aiheutti tehtäväkäskyjen vaikealukuisuus, jota pelkäsimme jo etukäteen. Eri 

puhelimilla tehtäväkäskyt näkyivät jo testikisassa eri tavoin, esimerkiksi Applen puhelimilla 

Docs-dokumenttien ylä- ja alatunnisteet näkyivät kun taas Androidilla eivät. Päädyimme 

tämän takia ylä- ja alatunnistunisteettomiin tehtäväkäskyihin. Puhelimesta riippuen myös 

tehtäväkäskyn asettelu näytöllä oli erilainen. Vastauslomakkeet puolestaan koettiin hyvinkin 

toimiviksi sekä kisaajien että järjestäjien näkökulmasta. Harmillisesti kilpailijat eivät pitäneet 

ajanottoa toimivana Forms-muotoisena, sillä se helpotti huomattavasti järjestäjien toimintaa. 

Ajanotto oli varmaa eikä inhimillisiä virheitä tule. Todennäköisesti kilpailijat eivät pitäneet 

siitä, että osassa tehtävissä tehtäväkäskyyn pääsi ainoastaan ilmoittautumis-/ajanottolinkin 

kautta.  

 

 

 
1. Puhelimien käyttö sopii pt-kilpailuun 

2. QR-koodit toimivat hyvin 

3. Tehtäväkäskyjen lukeminen puhelimesta oli hyvä idea 

4. Tehtäväkäsky oli helppo lukea 

5. Vastauslomakkeet olivat selviä 

6. Vastauslomakkeet olivat helppokäyttöisiä 

7. Ajanotto vartioiden omilla kirjauksilla oli hyvä idea 

 

 

Alla avoimia palautteita, joissa ainoastaan huomioitu mobiiliteknologiaa tai QR-koodeja 

koskevat palautteet. Palautteista on nähtävissä, että kisassa minimiin vedetty rastimiehitys ei 

miellyttänyt kisaajia. Lisäksi palautusnuolen käytöstä tuli kritiikkiä, tätä voisi pohtia 

seuraavissa kisoissa.  

 

“Ensi kerralla rastihenkilot, koska QR-koodit Olivat todella epaselkeat.” 

 



“Rastihenkilökunta olisi jees. Hyvin organisoitu ja järjestetty muuten oli, tulisin jopa uudestaan 

Varkauteen.” 

 

“Kisat olivat yleisesti suht sujuvat. Vastauslomakkeelta tuli usein vahingossa poistuttua, jonka vuoksi 

piti aloittaa alusta (se vissiin oli kiellettyä..?) Jos esim. Rakennustehtävä olisi ollut paperinen, olisi ollut 

helpompaa selailla papereita, kun olisi nähnyt ne yhtä aikaa. Qrkoodilla kirjautuminen oli hyvä idea. 

Jatkossa voisi ehkä korvata google formsin jollain muulla sovelluksella, joka ei viskaisi pihalle koko 

tehtävästä jos painaa edellinen-nappia” 

 

“Ohjeiden tarkistaminen ja lukeminen puhelimesta oli vaikeaa auringossa. Puhelinta pystyi käyttämään 

kerralla tehokkaasti vain yksi vartion jäsen, kun tehtävä käskyjä täytyi lukea, fontin koon vuoksi.” 

 

“Pysytään paperisissa rastikäskyissä” 

 

“Voisi olla hieman selkeämpää tehtävänantoa ja että rastimies seuraisi ja olisi selkeä” 

 

“Liian helppo poistaa kaikki pitkän suunnistustehtävän vastaukset painamalla takaisin-nuolta (tai siis 

minkä tahansa tehtävän) että joissain tehtävissä ei ehkä vielä ole tarpeeksi toimivaa tuo sähköinen 

vastaaminen. Ajan alkaminen rastilla oli vähän epäselvä kännykällä.” 

 

 

  



 
Testi’18 paperit vs. Matka Maailman Ympäri’15 paperit 


