
Erityisohjeet Pieni Takkalampi omatoimikuntorasteille
 
UsynligO, eli UsO-sovelluksella 'Kalske Pieni Takkalampi' A
Uno' palkinnoksi. Kaikkien kävijöiden kesken arvotaan 'pääsiäismuna'.
löytyvät kuntorastisivuiltamme: https://kalske.fi/suunnistus/kuntorastit/
 

 
 
 
 
 
 
 

Eettisiä pelisääntöjä kunnioittaen käythän aina rastilla (keltainen kuitunauha), vaikka leimausääni 
tulisi Puhelimen gps-asetuksista riippuen jo ennen rastia.
Malta myös odottaa rastilla merkkiääntä, vaikka se ei heti kuuluisikaan, sillä muutoin et saa le
ja suoritus hylkäytyy automaattisesti.
 
Puhelimen säädöt on syytä tehdä huolella, että gps pysyy päällä myös kun puhelin siirtyy virran 
säästötilaa tai näyttö sammuu. Näin vältyt leimauksen odottelulta. Puhelimen asetusten lisäksi 
leimauksen nopeuteen vaikuttaa satelliittien näkyvyys, joka vaihtelee aika ajoin ja mahdollisesti 
myös mobiili kentän kuuluvuus.  
 
Välillä sovellus toimii kuin unelma, välillä takkuaa, mutta koettakaa kestää ja testatkaa puhelimenne 
toiminta. 
 
Rastit ovat täysin ilmaiset, mutta emme pane pahaksemme, jos tuette seuramme toimintaa tilille: 
FI81 5105 0640 0413 34 
 
Tapahtuman tilastoinnin vuoksi ainoa velvollisuutenne on ilmoittaa käynnistänne sähköpostiin: 
suunnistus.kalske@gmail.com
Ilmoita nimesi ja oletko aikuinen vai alle 18
 
Samalla, kun käytte kertomasta osallistumisestanne spostiin, niin kerottehan myös kuinka sovellus 
sinulla toimi, jotta saamme asiasta lisätietoa mahdollista jatkoa varten. 
 
Lisätietoja: Pekka Valkonen, pekka.valkonen@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kangasniemen Kalske /suunnistusjaosto

OMAN TURVALLISUUTESI VUOKSI VARMISTA ENNEN MAASTOON LÄHTÖÄSI:
 
- olet kertonut jollekin aikeistasi ja paika
- puhelimessa on riittävästi virtaa
latausjohdot 

Muista myös, että liikut metsässä omalla vastuullasi, eikä poikkeustila salli 
normaalia kuntorastiotoimintaa, jossa maastosta palaamisesi oli järjestäjien puolelta 
valvottua. Ole varovainen etenkin liukkailla keleillä! Kaikkea voi sattua.
 

Suosittelemme lataamaan puhelimeesi myös 112
saat nopeasti yhteyden hätäkeskukseen, niin se lähettää myös
sinusta auttajille. 
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Eettisiä pelisääntöjä kunnioittaen käythän aina rastilla (keltainen kuitunauha), vaikka leimausääni 
asetuksista riippuen jo ennen rastia.  

Malta myös odottaa rastilla merkkiääntä, vaikka se ei heti kuuluisikaan, sillä muutoin et saa le
ja suoritus hylkäytyy automaattisesti. 

Puhelimen säädöt on syytä tehdä huolella, että gps pysyy päällä myös kun puhelin siirtyy virran 
säästötilaa tai näyttö sammuu. Näin vältyt leimauksen odottelulta. Puhelimen asetusten lisäksi 

vaikuttaa satelliittien näkyvyys, joka vaihtelee aika ajoin ja mahdollisesti 
 

Välillä sovellus toimii kuin unelma, välillä takkuaa, mutta koettakaa kestää ja testatkaa puhelimenne 

ta emme pane pahaksemme, jos tuette seuramme toimintaa tilille: 

vuoksi ainoa velvollisuutenne on ilmoittaa käynnistänne sähköpostiin: 
suunnistus.kalske@gmail.com 
Ilmoita nimesi ja oletko aikuinen vai alle 18-vuotias. Kiitos! 

Samalla, kun käytte kertomasta osallistumisestanne spostiin, niin kerottehan myös kuinka sovellus 
sinulla toimi, jotta saamme asiasta lisätietoa mahdollista jatkoa varten.  
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Kangasniemen Kalske /suunnistusjaosto toivottaa metsäliikunnan riemua
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