
Metsävisa-sovelluksen käyttö Metsävisan finaalissa 2018 
 

Metsävisan voitto ja muut sijoitukset ratkaistaan finaalissa 

maastokilpailulla. Kisassa on monivalintatehtäviä. Näiden lisäksi visailijat 

vastaavat mahdollisesti pieneen esseetehtävään, joka ratkaisee 

paremmuusjärjestyksen siinä tapauksessa, että maastotehtävistä tulee 

tasapisteitä. 

Maastokisassa visailijat kulkevat pienissä ryhmissä oppaan johdolla 

rastilta toiselle. Osalla rasteista on Metsävisan rahoittajia/järjestäjiä 

kertomassa aiheesta ennen varsinaista kysymystä. 

Jokaisella rastilla vastataan yhteen tai useampaan kysymykseen. 

Vastaamiseen käytetään mobiililaitteille (puhelimelle tai tabletille) 

ladattavaa Metsävisa-sovellusta. Sovelluksen lataus- ja käyttöönotto-

ohje on seuraavilla sivuilla. Visailijoiden kannattaa ladata sovellus ja 

testata sen käyttöä hyvissä ajoin ennen finaalia. 

Jos mobiililaitetta ei ole, kysymyksiin voi vastata myös paperilomakkeilla. 

Jos mobiililaitteesta loppuu akku tai siihen tulee muu vika kesken 

kilpailun, siihenastiset kysymykset ovat tallessa, ja loppuihin kysymyksiin 

voi vastata paperilla. Mobiililaite voi olla kisan aikana joko verkossa tai 

offline-tilassa. Verkossa ollessaan vastaukset tallentuvat järjestelmään 

saman tien. Offline-tilassa ollut laite yhdistetään järjestäjien avulla 

verkkoon kisan jälkeen, jolloin vastaukset päivittyvät järjestelmään. 

Kysymyksen esittäessään opas/rastinvetäjä näyttää visailijoille lapun, 

jossa on kysymyksen koodit, QR-koodi ja numero/kirjainkoodi. Visailija 

voi joko skannata QR-koodin tai kirjoittaa numero/kirjainkoodin 

mobiilisovellukseen.  

Kun koodi on kirjoitettu tai skannattu, kysymys ja vastausvaihtoehdot 

tulevat näytölle ja vastaamisaika alkaa. Vastaamisaika on rajoitettu, 

mutta siten, että vastaamisessa ei pitäisi tulla kiire. Vastausajat on 

mitoitettu kysymyskohtaisesti kysymyksen vaativuuden mukaan. Vas-

tauksia voi vaihtaa vastausajan aikana. Vastausajan umpeuduttua ei ole 

enää mahdollista vastata. Samaan kysymykseen voi vastata vain kerran. 

Sovellus ei näytä visailijalle oikeita vastauksia vastaamisen jälkeen. 

Metsävisa-sovelluksen asennus 
Lataa Metsävisa-sovellus mobiililaitteeseen App Storesta, Google Play -

kaupasta tai Microsoft Storesta. Käynnistä sovellus. Jos annat 

sovellukselle luvan ottaa valokuvia, voit vastata kysymyksiin QR-koodeja 

käyttäen. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä vaan voit myös kieltää 

kuvien ottamisen. 
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Käyttöönotto 
Seuraa sovelluksen ohjeita. Valitse kieli ja syötä muut pyydetyt tiedot. Anna todelliset tiedot, älä keksittyjä. Anna 

sekä etu- että sukunimi (koko nimen tulee olla vähintään nelikirjaiminen). Valitse julkinen visa: Metsävisa 2018. 

HUOM! Jos sovelluksesi ei näytä edellä mainittua (Metsävisa 2018), vaan pyytää avauskoodia, sinulla on sovelluksen 

vanhempi versio. Poista silloin sovellus laitteeltasi ja lataa se kaupasta uudelleen. Toivottu sovellusversio 1.1 on 

päivitetty kauppoihin noin 10.4.2018. 

 

Harjoittele kysymyksiin vastaamista 
Harjoituskysymysten koodit ovat pdf-tiedostossa, jonka voit joko tulostaa tai jota voit selata esim. tietokoneen 

näytöllä. Koodit löytyvät osoitteesta https://bit.ly/2GAvn2o 

Kysymyksen avaaminen 
Avaa kysymys kirjoittamalla rastilapusta kysymyksen kirjainkoodi (esim. PAP9) sille varattuun kenttään ja painamalla 

AVAA-painiketta. Koodin voi lukea myös kameralla rastilapun QR-koodista. QR-koodin lukemisen jälkeen koodi 

ilmestyy sille varattuun kenttään ja voit avata kysymyksen painamalla AVAA-painiketta. QR-koodin lukeminen vie 

enemmän laitteen virtaa kuin pelkkä kirjoittaminen, joten maastossa suositellaan kirjainkoodien käyttöä. 

 

https://bit.ly/2GAvn2o


Kysymykseen vastaaminen 
Valitse oikea vastaus tai oikeat vastaukset koskettamalla painikkeita. Kysymyksestä voi päätellä tai kysymyksen 

yläpuolella näkyy, valitaanko yksi oikea vastaus vaiko useita. 

Valittu vastaus on väriltään ruskea.  Jokaisessa kysymyksessä on rajallinen aika vastata. Vastaus tallentuu, kun aika 

kuluu loppuun. Vastausvaihtoehtoja voi muuttaa ajan sallimissa rajoissa.  

 

Asetukset 
Ratas-painikkeesta voit avata asetukset. Asetuksista voit tarkastaa, mikä versio kysymyksistä on ladattu. Ennen 

varsinaista Metsävisa-maastokilpailua ilmoitetaan viimeisin versio, jotta kilpailijoilla on ajantasaiset kysymykset. 

Asetuksissa voit poistaa kaikki sovelluksen tallentamat tiedot valitsemalla POISTA KIRJAUTUMINEN. 

Testausvaiheessa voit vastailla samoihin kysymyksiin uudelleen, kun välillä poistat kirjautumisesi ja kirjaudut 

uudelleen. Alinna asetusnäytöllä näkyy sovelluksen versionumero. 

 

Lisätietoja testausvaiheessa 
Pyydä tarvittaessa lisäohjeita Suomen Metsäyhdistyksestä Anne Turuselta sähköpostitse, soittamalla, tekstarilla tai 

WhatsApp-viestillä (anne.turunen@smy.fi, 045 6575 440). 
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