
OHJE OMATOIMISUUNNISTUKSEEN QR-KOODEJA KÄYTTÄEN 

 
Edellytyksenä tällaiseen omatoimisuunnistukseen ovat: 

- rasteille sijoitetaan QR-koodilaput, joita käyttäen rastilla käynti rekisteröidään verkkolomakkeelle  

- suunnistajalla on älypuhelin, jolla QR-koodi voidaan lukea ja antaa kävijän nimi lomakkeelle 

- jos käynneistä halutaan tulosluettelo, järjestäjä voi sen tehdä lomakkeelle tallentuneiden 

aikaleimojen, kävijätietojen ja rastikoodien perusteella. 

1. Käyttäjän toimenpiteet ennen suunnistukseen lähtemistä 

a. Ainakin joidenkin puhelimien kamera pystyy lukemaan QR-koodeja ilman, että puhelimeen on 

asennettu erillistä QR-koodin lukusovellusta. Esim. Huawein uudemmissa puhelimissa lukeminen 

onnistuu tähän tapaan: 

i. Ota kuva QR-koodilapusta. 

ii. Mene Galleria-sovellukseen ja valitse kyseinen kuva. 

iii. Paina valintaa …Lisää ja valitse ”Skannaa QR-koodi kuvasta”.  

iv. Klikkaa avautuvasta sivusta painiketta ”Mene leimauslomakkeelle”. 

v. Anna nimesi ja muista lähettää vastauksesi lomakkeen alareunassa olevalla 

painikkeella. 

b. Jos puhelimesi kamera ei pysty lukemaan QR-koodia, asenna erillinen lukuohjelma. Ilmaisia ja 

maksullisia QR-lukuohjelmia on suurin joukoin verkkokaupoissa: 

- Android-puhelimille: https://play.google.com/store/search?q=qr%20koodinlukija  

- Applen puhelimille: https://www.google.com/search?q=app+store+qr+code+reader  

Ohje QR-lukuohjelman asentamiseksi mobiililaitteeseen: https://www.qr-koodi.net/luku-

mobiililaitteilla.html  

Ilmaisen ohjelman käyttämistä saattavat häiritä mainokset, joita on varottava klikkaamasta.  

Mainokseton vaihtoehto on Google Lens –sovellus. Sen voi asentaa Google Play –kaupasta 

ilmaiseksi. Kun sovelluksen käynnistää ja osoittaa QR-koodilappua painaen keskimmäistä 

suurennuslasi –kuvaketta, sovellus ilmoittaa, mille sivulle ollaan siirtymässä. Klikataan kohtaa 

”Sivusto”, jolloin päästään leimaamaan. 

c. Opettele käyttämään kameraa tai QR-lukuohjelmaa esim. seuraavan testiympäristön avulla. Lue 

ohjelmalla seuraavat QR-koodit yksi koodi kerrallaan: 

    

https://play.google.com/store/search?q=qr%20koodinlukija
https://www.google.com/search?q=app+store+qr+code+reader
https://www.qr-koodi.net/luku-mobiililaitteilla.html
https://www.qr-koodi.net/luku-mobiililaitteilla.html


QR-koodin sisältämä linkki ohjaa sinut vastaussivun kautta lomakkeelle, johon kirjoitat 

sähköpostiosoitteesi tai nimesi. Jos onnistuit testikoodin lukemaan, onnistut myös QR-leimauksissa 

rasteilla. 

d. Lue järjestäjän ilmoittamat tapahtumaa koskevat ohjeet ja hae suunnistusratasi pdf-muotoinen 

mallikartta järjestämän ilmoittamalta verkkosivulta (esim. 

https://keravanurheilijat.fi/suunnistus/viikon-kuntorastit/ ). Tulosta mallikartta tai piirrä rastit 

sinulla ennestään olevaan alueen suunnistuskarttaan. Sivulla on myös ilmoitettu, millä ajanjaksolla 

kyseiset rastit ovat käytettävissä ja mihin mahdolliset tulokset ilmestyvät. 

2. Suunnistajan toimenpiteet omatoimisuunnistuksessa 

a. Pysäköi järjestäjän suosittamalle sallitulle pysäköintialueelle tai mene mieluiten polkupyörällä. 

b. Löydettyäsi lähtörastin (Lähtö_L) lue sen QR-koodi ja anna linkistä avautuvalle lomakkeelle 

seuraavat tiedot: 

i. Sähköpostiosoite tai nimi jokaisella rastilla täsmälleen samassa muodossa. 

Kirjoittamista voi nopeuttaa ja varmentaa tallettamalla sähköpostiosoite valmiiksi 

puhelimen leikepöydälle tai opettamalla ennustava kirjoittaminen siten, että nimi 

ilmestyy ehdotuksena näkyviin, kun siitä on kirjoitettu ensimmäiset kirjaimet. 

ii. Seuraavaan kohtaan ilmestyy automaattisesti rastin (tässä tapauksessa lähtöpaikan) 

QR-koodi. Sinun ei pidä muuttaa sitä, sillä todennäköisesti seurauksena on hylkäys. 

iii. Jos et jostain syystä käytä QR-koodileimausta, voit ilmoittaa nimesi, kiertämäsi radan ja 

sen rastien tunnuskirjaimet perätysten. 

c. Lähetä vastauksesi ja sulje lomake sekä QR-koodin lukuohjelma ja suunnista reippaasti kohti 

ykkösrastia. Kaikilla seuraavilla rasteilla ja maalissa sinun tarvitsee lukea QR-koodi ja ilmoittaa 

lomakkeella vain sähköpostiosoitteesi tai nimesi aina täsmälleen samassa muodossa. Muita kohtia 

ei tarvitse täyttää. 

3. Toimenpiteet omatoimisuunnistuksen jälkeen 

a. Jos järjestäjä on ilmoittanut palvelulle (vapaaehtoisen) maksun, suorita se järjestäjän ilmoittamalla 

tavalla. Myös liikuntasetelit ja niiden saldomaksut luultavasti kelpaavat pankkisiirron lisäksi. 

b. Jos järjestäjä on luvannut myös tulokset, ne ilmestyvät verkkosivulle viimeistään ilmoitetun 

aikaikkunan umpeuduttua. Välituloksia saattaa ilmestyä jo aiemminkin. 

https://keravanurheilijat.fi/suunnistus/viikon-kuntorastit/

