
 
 

Tapahtumasarjan lataus, rastilippu.fi 
 
Rastilippu-palvelun laajempi tapahtumahallinnan ohje löytyy seuran ohjesivuilta: 
suunnistusliitto.fi > Harraste > Rastilippu-palvelu suunnistajille > Rastilippu - ohjeet seuralle 
 

1. Lataa CSV-pohja koneellesi Rastilipun Tapahtumahallinnasta. 

2. Voit avata CSV-pohjan Excelillä tai tekstieditorilla (katso mallikuvat alla). 

3. Korvaa tiedostossa olevat mallitapahtumat seurasi tapahtumien tiedoilla.  

4. Tallenna tiedosto koneellesi samassa tiedostomuodossa kuin se oli ladattaessa, eli: 

CSV (luetteloerotin). Tiedostomuodon löydät Excelin tallennusvaihtoehdoista.  

 

Huomioita: 

- Excel ei aina tunnista CSV-pohjan merkistökoodausta oikein, eli ääkköset saattavat näkyä hassussa muodossa. 

Voit kuitenkin lisätä tapahtumat normaalisti omille riveilleen. Hassun näköiset ääkköset voivat jäädä 

ennalleen otsikkorivillä.  

- Kellonajassa käytetään kaksoispistettä (:) erottimena tuntien ja minuuttien välillä. 

- Älä jätä tyhjiä kenttiä. Vain sarakkeessa Tapahtuman lisätiedot voi olla tyhjiä kenttiä. 

- Mikäli käytät tekstieditoria: CSV-tiedoston voi ladata Rastilippuun joko UTF-8 tai länsimaisella 

merkistökoodauksella.  

Malli: CSV-pohja Excelissä (Windows) 

 

 
Malli: CSV-pohja Notepad++ -tekstieditorissa 

 

 

 

http://www.suunnistusliitto.fi/harraste/rastilippu-palvelu-suunnistajille/rastilippu-ohjeet-seuralle/tapahtumahallinnan-ohje/


Malli: Tapahtumatietoja on muokattu mallipohjaan Excel-näkymässä.  

 

 

CSV-sarakkeiden selityksiä: 
 
Kaikkien kenttien tietoja pääsee muokkaamaan myöhemmin myös Rastilippu-palvelun tapahtumahallinnassa. 
 
Tapahtumapaikan nimi tai osoite 

- Näkyy suunnistajalle kentissä ”Tapahtumapaikan lisätiedot” ja ”Tapahtumapaikan osoite”. Tapahtumapaikan 
osoite -kenttä päivittyy, kun määrittelet sijainnin Tapahtumahallinnan kartalla. 

- Tapahtuma ei asetu kartalle tähän taulukkoon annetun osoitteen mukaan, vaan sijainti pitää määritellä 
Tapahtumahallinnassa kartalla. Voit siis kirjoittaa esim. Isojärven uimarannan parkkipaikka. 

 
Kartan nimi tai paikan kuvaus 

- Kentän tiedot näkyvät ”otsikkona” tapahtumasarjan nimen alla. Tapahtumakerta saa ”nimen” tämän solun 
tiedon mukaan. 

- Pääset muokkaamaan tekstiä Tapahtumahallinnassa. 
 
Tapahtuman lisätiedot 

- Tähän kenttää kirjoitettu teksti näkyy kohdassa ”Tapahtuman lisätiedot”. 
- Tapahtuman lisätietoihin suositellaan laitettavaksi tapahtuman vastuuhenkilön nimi ja puhelinnumero. 
- Muita tietoja, joita voi kirjoittaa tapahtuman lisätietoihin: 

o ”Lähtöön on matkaa 500 m ilmoittautumispisteeltä ja lähtö suljetaan klo 11:30. Ota tämä huomioon ilmoittautumista 
tehdessäsi.” 

o Erityispitkä rata valittavana. 
o Uintimahdollisuus. Maasto on märkää. Vohveleita myynnissä tms. 
o Tietoja, jos kyseessä on seuranne ”kokeilutapahtuma” ja jotkin Rastilipun toiminnot eivät ole käytössä. Tapahtuman 

yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. 
o Jos koko tapahtumasarjan kuvaus (kohta 5 ”Tapahtumasarjan määrittelyt”, dia 10) on pitkä, voi osan perustiedoista siirtää 

tähän kohtaan. Muista, että teksti pitää toistaa joka tapahtuman tiedoissa. 

- Halutessasi voit jättää tämän sarakkeen tyhjäksi, kun viet CSV-tiedostoa palveluun. Voit muokata tietoja 
myöhemmin Tapahtumahallinnassa. (Huomaa, että muita sarakkeita ei voi jättää tyhjäksi, kun viet tiedoston 
palveluun.) 

 
 
Ilmoittautuminen avautuu automaattisesti kaksi viikkoa ennen tapahtumasarjan ensimmäistä tapahtumaa. 
Huomaa: Jos viet tapahtumat Rastilippu-palveluun malli-csv:llä, muokkaamatta mallin tapahtumien päivämääriä, 
avautuu ilmoittautuminen heti, koska mallin päivämäärät on jo ohitettu. Päivämääriä kannattaa siis muokata 
tulevaisuuteen, ennen csv:n viemistä palveluun. 
 


