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Lumilajit.fi - Lumilogger

Lumilogger on nettipohjainen harjoituspäiväkirja lumilajien kilpaurheilijoille.
Lumiloggerissa on omat lajikohtaiset versiot maastohiihtäjille, yhdistetyn
hiihtäjille, mäkihyppääjille, alppihiihtäjille ja ampumahiihtäjille.
Lumilogger on

Lumilogger mahdollistaa “Online”
-valmennuksen

eLogger sovellukseen
pohjautuva on
nettipohjainen
harjoituspäiväkirja.
eLogger on alun
perin kehitetty
erilaisten kestävyyslajien kilpaurheilijoille.
Joustavuutensa ja asetusten monipuolisuutensa
ansiosta eLoggerista on räätälöity omat
lajikohtaiset versiot kaikkien lumilajien
urheilijoille.

Lumiloggerin nettipohjaisuus sekä urheilija ja
valmentaja käyttäjäprofiilit mahdollistavat
todellisen “Online” -valmennuksen. Valmentaja voi
syöttää harjoitusohjelmia urheilijalle, ja urheilija
näkee ne saman tien omassa käyttöliittymässään.
Lisäksi ohjelma mahdollistaa harjoittelun tarkan
seurannan reaaliaikaisesti mistä päin maailmaa
tahansa.
Tulevissa versioissa valmentajan työtä on tarkoitus
helpottaa edelleen lisäämällä mahdollisuuksia
kattavampien harjoitussuunnitelmien tekemiseen.
Lisäksi ohjelmaan tullaan lisäämään uusia
työkaluja harjoitussuunnitelmien ja toteutuneen
harjoittelun vertailuun.

Lumiloggeria voi käyttää mistä tahansa missä vain
on internetyhteys käytettävissä. Lumiloggeria
varten ei tarvitse asentaa mitään ohjelmia omalle
koneelle, pelkkä selainohjelma riittää. Kaikki
harjoitus-, testi- ja kilpailutiedot ovat käytettävissä
milloin vain ja mistä päin maailmaa tahansa.
Lumiloggerin kehitys ja suunnittelu alkoi vuonna
2015, ja kehitystyössä on saatu palautetta Suomen
Hiihtoliiton eri lajiryhmien valmentajilta ja
urheilijoilta. Lisäksi kehitystyössä on ollut tiivisti
mukana Santasport Rovaniemi, Vuokatin
Urheiluopisto, Suomen Olympiakomitea ja Suomen
kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU.
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Lumiloggerin
päivittäinen
käyttö
Ensimmäiseksi
urheilijan täytyy
rekisteröidä itselleen
tunnukset
Lumiloggerin käyttäjäksi. Käyttäjä antaa
rekisteröitymisen yhteydessä perustietonsa ja
valitsee oman urheilulajinsa. Lumiloggerin
asetukset asetetaan rekisteröitymisen yhteydessä

automaattisesti valitun lajin mukaan, ja niihin ei
tarvitse enää välttämättä myöhemmin kajota.
Rekisteröitymisestä tulee sähköpostilla kuittaus ja
käytön voi aloittaa heti. Lumiloggerin normaali
päivittäinen käyttö sisältää harjoitusten kirjaamisen
järjestelmään, harjoitusyhteenvetojen tarkastelun
sekä omien testi- ja kilpailutulosten tallentamisen.
Lisäksi valmentaja voi suunnitella urheilijoilleen
kausisuunnitelmat ja viikkokohtaiset
harjoitusohjelmat sekä seurata urheilijan harjoittelun
toteutusta reaaliajassa.

Asetukset

Harjoitustiedot

Yhteenvedot

Lumiloggerissa urheilija voi
määritellä itselleen omat
henkilökohtaiset asetukset.
Urheilija voi mm. valita
käyttöliittymän kielen ja
käytettävät mittayksiköt.
Urheilija voi asetusten kautta
hallinnoida myös omia
harjoituskausiaan. Luotujen
kausiasetusten mukaan ohjelma
laskee sitten erilaiset harjoittelun
yhteenvedot. Harjoittelussa
seurattavat lajit ja tehoalueet on
automaattisesti asetettu valitun
urheilulajin mukaan, ja niiden
selitykset voi käydä
tarkastelemassa ohjelman
asetussivujen kautta.
Perustietojen lisäksi urheilija voi
määritellä itselleen lisäksi mm.
omia harjoitusvälineitä ja
harjoituspaikkoja.

Lumiloggerissa harjoittelun
seurannan perusyksikkö on
viikko. Viikkonäkymässä näkyy
aina viikon kaikkien päivien
harjoitussuunnitelmat ja
toteutetut harjoitukset. Lisäksi
viikkonäkymässä näkyy viikon
harjoittelun yhteenvedot.
Ohjelmaan voidaan syöttää
lisäksi päiväkohtaista tietoa
esimerkiksi aamusykkeistä,
painosta, unen määrästä ja
palautuneisuuden tunteesta.
Kullekin päivälle voidaan syöttää
rajaton määrä harjoituksia. Kukin
yksittäinen harjoitus voi taas
koostua yhdestä tai useammasta
lajista. Harjoitukseen voidaan
myös määritellä käytetyt
tehoalueet. Harjoituksiin voidaan
lisäksi liittää tarkemmat
kommentit sekä tieto harjoituksen
onnistumisesta tunne-arvona.

Lumilogger mahdollistaa
lukuisten erilaisten yhteenvetojen
tarkastelun omasta harjoittelusta.
Lisäksi urheilijan omat
valmentajat pääsevät käsiksi
samoihin yhteenvetoihin kuin
urheilija. Ohjelma tekee
harjoitusyhteenvetoja niin
viikoittain, jaksoittain, kausittain,
kuukausittain kuin vuosittain.
Yhteenvedoista näet harjoittelun
kokonaismäärät sekä harjoittelun
jakautumisen eri lajeihin ja
tehoalueisiin. Yhteenvetojen
selkeyttämiseksi yksittäiset lajit
ja tehot voidaan vielä ryhmitellä
erilaisiksi laji- ja tehoryhmiksi.
Yhteenvedoista näet myös mm.
lepo- ja sairaspäivien lukumäärät
sekä eri aikavälien tunne- ja unikeskiarvot. Kaikista edellä
mainituista yhteenvedoista
saadaan myös kuvaajat.
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Käyttäjäryhmät

Urheilijaliittymä

Valmentajaliittymä

Lumiloggerin urheilijakäyttöliittymän avulla
urheilija voi syöttää omia harjoittelutietojaan sekä
tehdä erilaisia yhteenvetoja omasta harjoittelustaan.
Urheilija voi myös pitää kirjaa suorittamistaan
testeistä, käymistään kilpailuista ja niiden
tuloksista. Asetussivujen kautta urheilija voi käydä
tarkastelemassa ohjelman asetuksia. Urheilijalla
voi olla useita eri valmentajia, joilla on oikeus
tarkastella hänen harjoitus-, testi- ja
kilpailutietojaan sekä tehdä urheilijalle
harjoitussuunnitelmia.

Lumiloggerin valmentajakäyttöliittymän kautta
valmentaja voi hallinnoida omia urheilijoitaan.
Yhdellä valmentajalla voi olla useita urheilijoita,
joiden harjoitustietoja hänellä on oikeus tarkastella.
Valmentaja voi syöttää urheilijoilleen
päiväkohtaisia harjoitusohjelmia, ja urheilija näkee
ne samantien omassa käyttöliittymässään.
Valmentaja voi tarkastella urheilijan harjoittelun
toteutusta vaikka päivittäin sekä katsoa erilaisia
yhteenvetoja ja kuvaajia harjoittelusta. Valmentaja
näkee myös kaikki urheilijan kirjaamat testi- ja
kilpailutiedot. Haluttaessa valmentajan oikeuksia
voidaan rajoittaa. Ohjelma mahdollistaa kolme eri
oikeustasoa, ja esimerkiksi ryhmävalmentajille
voidaan antaa rajoitetummat oikeudet kuin
urheilijan henkilökohtaiselle valmentajalle.
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1. Lumiloggerin käytön aloittaminen
lumilajit.fi - Lumilogger
Aloittaaksesi Lumiloggerin käytön sinun tulee kirjautua sisään järjestelmään lumilajit.fi sivujen kautta.

Kuva 1. lumilajit.fi etusivu

Sisäänkirjautuminen
Lumiloggerissa jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, joiden avulla pääsee katsomaan ja
muokkaamaan vain omia harjoitustietojaan. Käyttäjät on jaettu kahteen ryhmään: Urheilijoihin ja
Valmentajiin. Urheilijat voivat sekä syöttää omia harjoitustietojaan, että katsoa erilaisia yhteenvetoja omista
harjoituksistaan. Valmentajat voivat tarkastella omien urheilijoidensa harjoituksia ja yhteenvetoja, sekä
syöttää urheilijoilleen harjoitussuunnitelmia. Yhdellä valmentajalla voi olla hallittavanaan useita eri
urheilijoita ja toisaalta yhdellä urheilijalla voi olla useita eri valmentajia, joilla kaikilla voi olla eritasoiset
oikeudet nähdä urheilijan harjoitustietoja.
Kirjautuaksesi sisään järjestelmään valitse Lumilajit.fi etusivun yläreunasta Kirjaudu -> ja sitten
seuraavaksi avautuvalta sivulta Kirjaudu Lumiloggeriin.
Lumilajit.fi palvelu sisältää oman osionsa harjoittelun seurantaan (Lumilogger) sekä oppimis- ja
koulutusympäristön (Lumioppi). Tässä ohjeessa keskitymme vain harjoittelunseurannan järjestelmään
Lumiloggeriin.
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Seuraavaksi avautuu varsinainen Lumiloggerin kirjautumissivu. Kirjautumissivulta (Kuva 2) valitaan ensin
haluttu käyttäjäryhmä: Urheilija tai Valmentaja, ja sen jälkeen annetaan oma käyttäjätunnus sekä salasana.
Lopuksi painetaan Kirjaudu sisään -painiketta. Unohtuiko salasanasi? -painikkeella voit tarvittaessa
pyytää itsellesi uuden salasanan, jos vanha salasanasi on unohtunut.

Kuva 2. Lumiloggerin sisäänkirjautumissivu

Rekisteröityminen
Jos sinulla ei ole vielä tunnuksia Lumiloggeriin, sinun tulee ensin rekisteröityä järjestelmän käyttäjäksi.
Rekisteröityminen tapahtuu klikkaamalla sivun yläreunan Rekisteröidy käyttäjäksi -painiketta, ja
syöttämällä kysytyt rekisteröintitiedot. Valitse rekisteröitymisen yhteydessä oma urheilulajisi, niin sinulle
asetetaan valmiiksi tämän lajin asetukset. Tunnuksesi aktivoinnista ilmoitetaan sinulle sähköpostitse.
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2. Viikkonäkymä

Kuva 3. Viikkonäkymä

Urheilijan aloitussivu
Kirjauduttuaan sisään ohjelmaan urheilijalle avautuu ns. viikkonäkymä (Kuva 3), jossa näkyy kuluvan
viikon harjoitustiedot sekä viikkoyhteenvedot. Viikkonäkymän yläreunassa on ohjelman päävalikko, josta
löytyy pikapainike uuden harjoituksen syöttämiseen (Lisää harjoitus). Lisäksi on omat osionsa
harjoitteluyhteenvetoihin (Harjoitusraportit), kausisuunnitelmiin (Suunnitelmat), kilpailutietoihin
(Kilpailut), testitietoihin (Testit) ja urheilijan asetuksiin (Asetukset).
Urheilijan näytön yläpalkissa näkyy aina oikeassa reunassa sisäänkirjautuneen käyttäjän tiedot. Urheilijan
nimeä klikkaamalla näkyy urheilijan käyttäjätunnus sekä tieto siitä, milloin urheilija on kirjautunut sisään
järjestelmään. Lisäksi löytyy kohta ohjelmasta uloskirjautumiseen (Kirjaudu ulos).
Lumiloggerin yläpalkissa on lisäksi vielä keskellä infopainike, jossa näkyy järjestelmän yleisiä tiedotteita.

Siirtyminen viikkojen välillä
Viikkonumeron vieressä olevilla nuolilla voidaan selata viikkoja eteen- ja taaksepäin. Siirry viikkoon:
kohdan avulla voidaan siirtyä suoraan jonkun vuoden haluttuun viikkoon. Ensin valitaan haluttu vuosi ja
sitten sen viikon numero, johon halutaan siirtyä.
Seuraavaksi käydään läpi viikkonäkymän eri osiot. Käytetyt esimerkit ovat maastohiihdon
harjoituspäiväkirjasta, ja näkymissä voi olla pieniä lajikohtaisia eroja, mutta perustoiminnot ovat kuitenkin
kaikilla lumilajeilla samat.
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Viikkokalenteri
Viikkonäkymän päänäyttö on ns. viikkokalenteri (Kuva 4). Viikkokalenterissa näkyy viikon jokainen päivä
omana rivinään ja alimmaisella rivillä viikon yhteenveto.
Vasemmanpuolimaisessa sarakkeessa näkyy viikonpäivä ja sen oikealla puolella kyseisen päivän päivämäärä
(Pvm). Klikkaamalla päivämäärää pääsee muokkaamaan kyseisen päivän tietoja. Jos päivälle ei ole vielä
mitään tietoja kirjattu, painikkeella pääsee suoraan syöttämään päiväkohtaisia yleistietoja
(harjoitussuunnitelmat, kommentit, ortostaattinen sykereaktio, paino, uni ym.). Jos kyseisellä päivällä on jo
päiväkohtaisia tietoja tai harjoituksia kirjattuna, avautuu tarkempi infosivu päivän tiedoista. Tämän infosivun
kautta pääsee tarkemmin katsomaan sekä muokkaamaan päivän yleistietoja tai harjoituksia.
Suunnitelma / Toteutus sarakkeessa näkyy päivän harjoitussuunnitelma, ja sen alla vaaleanvihreällä
pohjalla päivälle kirjatut toteutuneet harjoitukset kellonajan mukaan lajiteltuina. Jokaisesta harjoituksesta
näkyy harjoituksen aloitusaika, harjoituksen kuvaus sekä lyhyt tiivistelmä harjoituksen tehoista ja lajeista.
Oikeassa reunassa näkyy harjoituksen tunne sekä harjoituksen kokonaismäärä matkana ja aikana.
Suunnitelma yht -sarakkeessa näkyy päivälle suunniteltujen harjoitusten kokonaismäärä kertoina, matkana
ja aikana. Toteutus yht -sarakkeessa näkyy toteutunut harjoittelu samoin kertoina, matkana ja aikana.
Viikkokalenterin päivämääräsarakkeessa on aina päivämäärän alla toimintopainikkeet harjoitusten
syöttämistä sekä harjoitustietojen tarkempaa tarkastelua ja muokkaamista varten. Vasemmanpuoleisella
Lisää uusi harjoitus -painikkeella (+) voi kirjata tälle päivälle uuden harjoituksen toteutuksen.
Oikeanpuoleisella Muokkaa päivän yleistietoja -painikkeella (kynä ja lehtiö) pääsee muokkaamaan
päiväkohtaisia tietoja. Jokaisen syötetyn harjoituksen kohdalla on sitten kellonajan alapuolella Muokkaa
harjoituksen tietoja -painike (kynä ja lehtiö), jolla pääsee muokkaamaan tämän harjoituksen tietoja.

Kuva 4. Viikkokalenteri viikolle 23/2016
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Viikkokohtaiset kommentit
Viikkokalenterin alapuolella on osio, jossa urheilija (Urheilijan kommentit) ja valmentaja (Valmentajan
kommentit) voivat kirjata viikkokohtaisia kommentteja ja huomioita viikon harjoittelusta.

Viikkosuunnitelma
Kommentti osioiden alapuolella on osio viikon suunnitelmalle (Kuva 5). Tässä näkyy viikolle suunniteltu
harjoittelun teema, viikon rytmitys sekä suunnitellut harjoittelun kokonaismäärät (km, h ja harjoituskerrat)
tälle viikolle.

Kuva 5. Viikkosuunnitelman tiedot viikolle 23/2016

Viikkosuunnitelman Muokkaa-painiketta painamalla saa näkyviin viikkosuunnitelman muokkaussivun
(Kuva 6). Tässä voit antaa viikon suunnitelman yleistiedot (Teema, Lisätiedot, Rytmitys ja
Kokonaisharjoitusmäärä) sekä syöttää päivittäiset harjoitussuunnitelmat (Päiväsuunnitelmat - välilehti)
koko viikolle kerralla.

Kuva 6. Viikkosuunnitelman muokkaussivu
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Viikkoyhteenvedot
Viikkosuunnitelma osion alapuolella on yhteenvedot viikon toteutuneesta harjoittelusta. Yhteenvedoissa
näkyy viikon harjoittelun kokonaisharjoitusmäärät, lepo- ja sairaspäivien määrä sekä harjoittelun
jakautuminen päivittäin (Kuva 7). Lisäksi on laskettu toteutuksen yhteenvedot lajeittain ja tehoalueittain
(Kuva 8).

Kuva 7. Yhteenveto toteutuneesta harjoittelusta viikolla 23/2016

Kuva 8. Kuvaajat harjoittelun jakautumisesta Laji- ja Tehoryhmiin viikolla 23/2016
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Kehon parametrit
Harjoitusyhteenvetojen alapuolella viikkonäkymässä näkyy yhteenveto viikon aikana kirjatuista kehon
parametreistä (Kuva 9). Kehon parametreistä voi tällä hetkellä seurata leposykettä, ortostaattista
sykereaktiota, kehonpainoa (kg), unen määrää (h) sekä subjektiivista arviota kehon palautuneisuuden tilasta
(arvo 1-10).

Kuva 9. Kuvaaja ja yhteenvedot kehon parametreistä viikolla 23/2016
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3. Päiväkohtaiset yleistiedot
Päiväkohtaisten tietojen syöttäminen
Urheilija voi syöttää järjestelmään päivittäisen harjoitussuunnitelman sekä erilaista päiväkohtaista tietoa.
Päiväkohtaiset tiedot syötetään alla näkyvän sivun kautta (Kuva 10). Tälle sivulle pääsee klikkaamalla
kyseisen päivän päivämäärää viikkonäkymästä tai painamalla Muokkaa päivän yleistietoja -painiketta
viikkonäkymän päivämääräsarakkeesta.

Kuva 10. Päiväkohtaisten tietojen syöttäminen

Pvm -kenttään tulee automaattisesti sen päivän päivämäärä, minkä kautta tälle yleistietojen syöttösivulle
tultiin. Jos haluat syöttää tietoja jollekin toiselle päivälle, voit valita haluamasi päivän päivämääräkentän
oikeanpuoleisesta painikkeesta avautuvan kalenterin avulla. Päivämäärä annetaan muodossa dd.mm.yyyy
(esim. 30.10.2007). Palaa viikkonäkymään -painikkeella pääsee takaisin viikkonäkymään ilman että tietoja
tallennetaan.

Harjoitussuunnitelma
Päiväkohtainen harjoitussuunnitelma annetaan Suunnitelma -osiossa. Oma ohjelma -kenttään syötetään
oman henkilökohtaisen päivän harjoitussuunnitelman kuvaus. Ryhmäohjelma -kenttään voi syöttää oman
harjoitusryhmän harjoitussuunnitelman (esim. koulun tai seuran yhteistreenit). Sen jälkeen annetaan päivän
suunniteltujen harjoitusten kokonaismäärä matkana, aikana ja harjoituskertoina. Matka annetaan urheilijan
asetusten mukaan joko kilometreinä tai maileina. Desimaalipilkkuna matkan syöttämisessä käytetään
pilkkua esim. ”10,5”. Aika annetaan tunteina (Tunnit) ja minuutteina (Minuuttia). Lisäksi annetaan päivän
suunniteltujen harjoituskertojen lukumäärä (Harjoitusta).
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Päivän yleistiedot
Päiväkohtaisina tietoina urheilija voi syöttää leposykkeen (Leposyke) ja ortostaattisen sykereaktion tuloksia
(Orto 1 HR = seisomaan nousun korkein syke 15-30 sekuntia nousun jälkeen; Orto 2 HR = seisonta-ajan
keski- tai loppusyke). Päivä voidaan merkitä lepopäiväksi (Lepopäivä) tai sairauspäiväksi (Sairaspäivä).
Päivittäin voidaan seurata myös kehon painoa (Paino) ja unen määrää (Uni). Painoa ja unen määrää
syötettäessä desimaalipilkkuna käytetään pilkkua esim. 74,5 kg ja 8,5 tuntia. Lisäksi voidaan vielä syöttää
tietoja päivän säästä (Lämpötila ja Säätila) sekä antaa muuta päivään liittyvää tietoa tai kommentteja
(Muuta).
Annetut tiedot tulee lopuksi tallentaa painamalla Tallenna -painiketta. Tallennettuaan tiedot ohjelma palaa
päivän kaikki tiedot ja harjoitukset näyttävälle päivän infosivulle (Kuva 11).

Kuva 11. Päivän tietojen infosivu

Päivän infosivu
Päivän infosivulla näkyy päivän harjoitussuunnitelmat, päivän yleistiedot ja päivälle kirjatut harjoitukset.
Yläreunan Palaa viikkonäkymään -painikkeella pääsee takaisin viikkonäkymään. Poista -painikkeella voi
poistaa kaikki päivään liittyvät tiedot. Päivän tietojen poistaminen poistaa automaattisesti myös kaikki
päivän harjoitukset. Poistettaessa päivän tietoja ohjelma kysyy vielä varmistuksen ennen todellista poistoa.
Harjoitussuunnitelma ja päivän yleistieto osioissa on alareunassa Muokkaa -painike, jolla pääsee
muokkaamaan päivän suunnitelmaa ja päivän yleistietoja.
Harjoitukset -osiossa näkyy allekkain kaikki päivälle kirjatut harjoitukset alkamisajan mukaan järjestettynä.
+ Lisää harjoitus -painikkeella voi lisätä päivälle uusia harjoituksia. Kunkin harjoituksen kohdalla on sitten
Muokkaa -painike, jolla harjoituksen tietoja voi muokata, sekä Poista -painike, jolla harjoituksen voi
poistaa. Lisäohjeita harjoituksen tietojen syöttämisestä ja muokkaamisesta löytyy kappaleista 4 ja 5.
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4. Harjoitusten syöttäminen
Uuden harjoituksen lisääminen
Urheilija voi syöttää yhdelle päivälle rajattoman määrän harjoituksia. Harjoitukset järjestellään harjoitukseen
merkityn alkamisajan mukaan. Uuden harjoituksen syöttäminen aloitetaan painamalla viikkonäkymän
päivämääräsarakkeessa olevaa Lisää uusi harjoitus -painiketta (+) kyseisen päivän kohdalla tai valitsemalla
kyseisen päivän harjoitusten infosivulta Lisää uusi harjoitus -painike (+ Lisää harjoitus). Lisäksi
ohjelman yläreunan päävalikossa on oma Lisää harjoitus -pikanäppäin, jolla pääsee aina lisäämään
harjoituksen kuluvalle päivälle. Valitsemalla jonkin näistä eteen avautuu harjoituksen syöttösivu (Kuva 12).

Kuva 12. Uuden harjoituksen syöttäminen

Klo -kenttään annetaan harjoituksen alkamisaika muodossa hh.mm (esim. 18.00). Seuraavaksi syötetään
harjoituksen kuvaus (Kuvaus) ja harjoituksen yleiset kommentit (Kommentit). Jokaiselle harjoitukselle
voidaan määritellä Tunne-arvo asteikolla 1-10. Lisäksi harjoitus voidaan määritellä Leiri- ja/tai
Yhteisharjoitukseksi.

Lajitietojen syöttäminen
Seuraavaksi syötetään harjoitukseen sisältyneet lajitiedot (= mitä tehtiin). Oletusarvoisesti yhteen
harjoitukseen voi syöttää kerralla kaksi eri lajia. Jos lajeja on useampia, valitaan Lisää lajeja, jolloin
voidaan syöttää useampia lajeja. Kustakin lajista voidaan kirjata laji, toistot, matka ja lajin kesto aikana.
Laji valitaan alasvetovalikosta, jossa näkyy kaikki urheilijan asetuksissa määritellyt lajit. Toistot annetaan
kertoina. Matka annetaan asetusten mukaan joko kilometreinä tai maileina. Desimaalipilkkuna matkaa
syötettäessä käytetään pilkkua, esim. 11,5 km. Lajin kesto annetaan tunteina (Tuntia) ja minuutteina (Min).
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Edellä mainittujen tietojen lisäksi voi kustakin lajista antaa vielä valinnaisina lisätietoina lajin suorituspaikan
(Harjoituspaikka) ja käytetyt välineet (Välineet). Paikka- ja Välineet- alasvetovalikoissa näkyy urheilijan
asetuksissa määritellyt paikat ja välineet.

Tehotietojen syöttäminen
Lajitietojen jälkeen syötetään harjoitukseen sisältyneet tehotiedot (= mitä ominaisuutta harjoitettiin).
Oletusarvoisesti yhteen harjoitukseen voi syöttää kerralla kaksi eri tehoaluetta. Jos tehoalueita on useampia,
valitaan Lisää tehoja, jolloin voidaan syöttää useampia tehoja.
Kustakin tehoalueesta annetaan tehoalueen nimi (Teho), toistot, matka ja tehon kesto aikana. Tehoalue
valitaan alasvetovalikosta, jossa näkyy kaikki urheilijan asetuksissa määritellyt tehoalueet. Toistot, matka ja
aika syötetään kuten lajeja syötettäessä.
Edellä mainittujen tietojen lisäksi voidaan kustakin tehoalueesta antaa vielä valinnaisina lisätietoina käytetyn
harjoitustavan (Harjoitustapa). Harjoitustapa -alasvetovalikossa näkyy urheilijan asetuksissa määritellyt
harjoitustavat. Harjoitustavalla voidaan vielä tarkemmin määritellä miten harjoitus tehtiin (intervalli,
kilpailu, lajivoima, verryttely jne…).
Syötetyt tiedot tulee lopuksi tallentaa painamalla Tallenna -painiketta. Tallennettuaan harjoituksen tiedot
ohjelma palaa päivän kaikki tiedot ja harjoitukset näyttävälle päivän infosivulle (Kuva 14).

Kuva 14. Päivän infosivu

Syötetyn harjoituksen tiedot näkyvät Harjoitukset -osiossa. Jos samalla päivällä on useita harjoituksia,
harjoitukset on numeroitu (Harjoitus 1, Harjoitus 2 jne...). Kunkin harjoituksen kohdalla on Muokkaa ja
Poista -painikkeet, joilla harjoituksen tietoja voi muokata tai koko harjoituksen poistaa. Lajien ja tehojen
kohdalla on Lisää laji ja Lisää teho -painikkeet, joilla voi tarvittaessa lisätä uusia lajeja ja tehoja kyseiseen
harjoitukseen. Harjoitustietojen muokkaamisesta kerrotaan tarkemmin seuraavassa kappaleessa.
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5. Harjoitustietojen muokkaaminen
Harjoituksen tietojen muokkaaminen
Harjoituksen tietoja voi muokata joko valitsemalla Muokkaa -toiminto viikkonäkymästä kyseisen
harjoituksen kohdalta (Muokkaa -kuvake harjoituksen kellonajan alapuolella) tai päivän infosivun kautta.
Päivän infosivulta harjoitusta pääsee muokkaamaan painamalla Muokkaa -painiketta kyseisen harjoituksen
kohdalla.

Kuva 15. Harjoituksen tietojen muokkaaminen

Tietojen muokkaamisen jälkeen muutokset tulee tallentaa painamalla Tallenna -painiketta. Palaa
päivänäkymään -painikkeella voi palata takaisin päivän infosivulle ilman että muutoksia tallennetaan.
Palaa viikkonäkymään -painikkeella voi palata takaisin kyseisen viikon viikkonäkymään.

Harjoituksen poistaminen
Kokonainen harjoitus kaikkine tietoineen voidaan myös poistaa päivän infosivun kautta. Harjoituksen voi
poistaa painamalla Poista harjoitus -painiketta kyseisen harjoituksen kohdalla. Ohjelma kysyy vielä
varmistuksen ennen todellista poistoa. Poistettaessa harjoitus myös kaikki harjoitukseen liittyvät laji- ja
tehotiedot poistetaan.
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Uuden lajin lisääminen harjoitukseen
Aiemmin syötettyyn harjoitukseen voidaan lisätä myöhemmin uusia lajeja. Uuden lajin voi lisätä painamalla
Lisää laji -painiketta (+ Lisää laji) kyseisen harjoituksen Lajien kohdalla. Harjoituksen lajilistaan tulee
näkyviin uusi rivi lajitietojen syöttämiseksi.

Kuva 16. Uuden lajin lisääminen harjoitukseen

Lopuksi uusi laji tulee tallentaa painamalla Tallenna -painiketta. Sivun yläreunan Palaa päivänäkymään/
Palaa viikkonäkymään -painikkeilla voi palata takaisin päivän infosivulle/viikkonäkymään ilman että
muutoksia tallennetaan.

Lajin tietojen muokkaaminen
Harjoitukseen kuuluvien lajien tietoja voi myös muokata. Lajin tietoja voi muokata samalla kun harjoituksen
muitakin tietoja muokataan. Harjoituksen muokkaussivulla on lajilistassa on näkyvillä kentät lajitietojen
muokkaamiseksi. Lopuksi muutokset tallennetaan Tallenna -painikkeella.

Lajin poistaminen harjoituksesta
Jo syötetyn lajin voi myös poistaa harjoituksesta. Lajin tietoineen voi poistaa painamalla Poista laji
-painiketta harjoituksen lajilistasta kyseisen lajin kohdalla. Ohjelma kysyy vielä varmistuksen ennen
todellista poistoa.

16

Uuden tehon lisääminen harjoitukseen
Lajien tavoin myös tehoja voidaan lisätä jo aiemmin syötettyyn harjoitukseen. Uuden tehon voi lisätä
painamalla Lisää teho -painiketta (+ Lisää teho) kyseisen harjoituksen Tehojen kohdalla. Harjoituksen
teholistaan tulee näkyviin uusi rivi tehotietojen syöttämiseksi. Lopuksi uusi teho tulee tallentaa painamalla
Tallenna -painiketta. Sivun yläreunan Palaa päivänäkymään/Palaa viikkonäkymään -painikkeella voi
palata takaisin päivän infosivulle/viikkonäkymään ilman että muutoksia tallennetaan.

Tehon tietojen muokkaaminen
Harjoitukseen kuuluvien tehojen tietoja voi muokata. Tehon tietoja voi muokata samalla kun harjoituksen
muitakin tietoja muokataan. Harjoituksen muokkaussivulla on teholistassa on näkyvillä kentät tehotietojen
muokkaamiseksi. Lopuksi muutokset tallennetaan Tallenna -painikkeella.

Kuva 17. Harjoituksen laji- ja tehotietojen muokkaaminen

Sivun yläreunan Palaa päivänäkymään/Palaa viikkonäkymään -painikkeella voi palata takaisin päivän
infosivulle/viikkonäkymään ilman että muutoksia tallennetaan

Tehon poistaminen harjoituksesta
Jo syötetyn tehon voi myös poistaa harjoituksesta. Tehon tietoineen voi poistaa painamalla Poista teho
-painiketta harjoituksen teholistasta kyseisen tehon kohdalla. Ohjelma kysyy vielä varmistuksen ennen
todellista poistoa.
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6. Harjoitusyhteenvedot
Lumilogger tekee toteutuneesta harjoittelusta automaattisesti useita erilaisia harjoitusyhteenvetoja.
Yhteenvetoja voi katsoa viikko-, jakso-, kausi-, vuosi tai kuukausikohtaisesti. Yhteenvedot saa näkyviin
yläreunan päävalikon Harjoitusraportit -osiosta.

Viikkoyhteenveto
Viikkonäkymä näyttää viikkoyhteenvedot kuten ohjelman aloituksen yhteydessä kappaleessa 2 on esitelty.
Viikkonäkymä -painike vie aina kuluvan viikon yhteenvetoon.

Kausiyhteenveto
Harjoitusraporttien oletusyhteenveto on kausiyhteenveto (Kuva 18). Urheilija voi määritellä itselleen
harjoituskausia ja luoda niihin erilaisia harjoitusjaksoja. Kausien ja jaksojen määritteleminen on esitelty
tarkemmin asetusten yhteydessä kappaleessa 9.

Kuva 18. Kausiyhteenveto jaksoittain eriteltynä

Kausiyhteenvedon yläreunan otsikkorivillä näkyy tarkastelun alla oleva kausi (Kausi). Yhteenvedon joltain
toiselta kaudelta saa valitsemalla kyseisen kauden nimen alasvetovalikosta. Otsikkorivillä näkyy myös
kyseisen kauden aloitus- ja lopetusviikot sekä aloitus- ja lopetuspäivämäärä Yhteenveto viikoittain -painike
näyttää kausiyhteenvedon jaksojen sijaan viikoittain eriteltynä (Kuva 20). Yhteenveto kuukausittain
-painike näyttää vuosiyhteenvedon kuukausittain eriteltynä (Kuva 24). Näytä kaikki päivät -painike näyttää
kaikki kauden päivät listamuodossa. Näytä kaikki harjoitukset -painike taas näyttää listauksen kaikista
kyseisen kauden harjoituksista.
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Yhteenvetotaulukon alapuolella näkyy kuvaajat kausiyhteenvedosta. Kuvaajat on kauden
kokonaisharjoitusmäärästä (h), kokonaismatkasta (km) ja harjoituskertojen lukumäärästä (Kuva 19).

Kuva 19. Kuvaaja kauden harjoitusmääristä jaksoittain eriteltynä

Itse yhteenvetotaulukossa näkyy koko kauden harjoittelu jaksoittain eriteltynä. Taulukossa kukin jakso on
omalla rivillään ja alimmalla rivillä on koko kauden yhteenveto. Kustakin jaksosta näkyy jakson numero
(Jakso), jakson nimi (Nimi), jaksoon kuuluvat viikot (Viikot), jakson ensimmäinen ja viimeinen päivä
(Pvm) sekä jaksoon kuuluvien viikkojen lukumäärä (Vk). Päiviä sarakkeessa näkyy niiden jakson päivien
lukumäärä, joille on syötetty jotain informaatiota. Harj -sarakkeessa näkyy jaksolla toteutuneiden
harjoitusten lukumäärä kertoina. Km- ja H- sarakkeissa näkyy jaksolla toteutuneen harjoittelun
kokonaismäärä matkana ja aikana. Lepo -sarakkeessa näkyy jaksolle kirjattujen lepopäivien lukumäärä.
Sairas -sarakkeessa näkyy vastaavasti jaksolle kirjattujen sairaspäivien lukumäärä.
YH- ja LH- sarakkeissa näkyvät jakson yhteisharjoitusten (YH) ja leiriharjoitusten (LH) lukumäärät.
Tunne(ka) -sarakkeessa näkyy jakson harjoituksiin syötettyjen tunnearvojen keskiarvo. Pal(ka)
-sarakkeessa näkyy jakson päiväkohtaisiin tietoihin syötettyjen palautuneisuusarvojen keskiarvo. Uni(ka)
-sarakkeessa näkyy unen määrä keskiarvona vuorokautta kohden.
Jakso -sarakkeen jakson numeroa klikkaamalla pääsee aina kyseisen jakson tarkempaan jaksoyhteenvetoon.
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Kausiyhteenvedon saa myös viikoittain eriteltynä Yhteenveto viikoittain -painikkeella (Kuva 20).

Kuva 20. Kausiyhteenveto viikoittain eritelynä

Viikkotaulukossa kukin viikko on omalla rivillään ja alimmalla rivillä koko kauden yhteenveto. Kustakin
viikosta näkyy viikon numero (Viikko) ja kyseisen viikon ensimmäinen ja viimeinen päivä (Pvm). Muut
sarakkeet ovat samanlaiset kuin jaksoittain olevassa yhteenvedossa. Viikoittain olevasta yhteenvedosta saa
myös samanlaiset kuvaajat kuin jaksoittain olevasta yhteenvedosta (Kuva 21).

Kuva 21. Kuvaaja kauden harjoittelusta viikoittain eriteltynä
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Jaksoyhteenveto
Klikkaamalla jakson numeroa kausiyhteenvedon taulukosta voi katsoa tarkemman yhteenvedon kyseiseltä
jaksolta. Jaksoyhteenveto sivulla näkyy yhteenveto kyseisestä jaksosta viikoittain eriteltynä (Kuva 22).

Kuva 22. Jaksoyhteenveto

Otsikkorivillä jakson numeron vieressä olevilla nuolilla voi selata jaksoyhteenvetoja jakso kerrallaan eteenja taaksepäin. Näytä kaikki päivät -painike näyttää kaikki jakson päivät listamuodossa. Näytä kaikki
harjoitukset -painike taas näyttää listauksen kaikista kyseisen jakson harjoituksista. Palaa
kausiyhteenvetoon -painikkeella pääsee takaisin kausiyhteenvetoon.
Yhteenvetotaulukossa näkyy koko jakson harjoittelu viikoittain eriteltynä. Taulukossa kukin viikko on
omalla rivillään ja alimmalla rivillä koko jakson yhteenveto. Taulukossa näkyy samat sarakkeet kuin
kausiyhteenvetotaulukossa. Viikon numeroa klikkaamaalla pääsee aina kyseisen viikon viikkonäkymään.
Yhteenvetotaulukon alapuolella näkyy kuvaajat jaksoyhteenvedosta. Kuvaajat on jakson
kokonaisharjoitusmäärästä (h), kokonaismatkasta (km) ja harjoituskertojen lukumäärästä (Kuva 23).

Kuva 23. Kuvaaja jakson harjoittelusta viikoittain eriteltynä
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Vuosiyhteenveto
Yhteenveto kuukausittain -painike näyttää kuluvan vuoden yhteenvedon kuukausittain eriteltynä (Kuva
24).

Kuva 24. Vuosiyhteenveto kuukausittain eriteltynä

Vuosiyhteenvedon yläreunan otsikkorivillä näkyy tarkastelun alla oleva vuosi (Vuosi). Yhteenvedon joltain
muulta vuodelta saa näkyviin selaamalla eteen- tai taaksepäin vuoden vieressä olevien nuolien avulla.
Yhteenveto viikoittain -painike näyttää vuosiyhteenvedon kuukausien sijaan viikoittain
eriteltynä.Yhteenveto jaksottain -painike näyttää kausiyhteenvedon jaksottain. Näytä kaikki päivät
-painike näyttää kaikki vuoden päivät listamuodossa. Näytä kaikki harjoitukset -painike näyttää listauksen
kaikista kyseisen vuoden harjoituksista.
Yhteenvetotaulukossa näkyy koko vuoden harjoittelu kuukausittain eriteltynä. Taulukossa kukin kuukausi on
omalla rivillään ja alimmalla rivillä koko vuoden yhteenveto. Taulukossa näkyy samat sarakkeet kuin
kausiyhteenvetotaulukossa.
Yhteenvetotaulukon alapuolella näkyy kuvaajat vuosiyhteenvedosta. Kuvaajat on vuoden
kokonaisharjoitusmäärästä (h), kokonaismatkasta (km) ja harjoituskertojen lukumäärästä.

Kuukausiyhteenveto
Klikkaamalla kuukauden numeroa vuosiyhteenvedon taulukosta saa näkyviin tarkemman yhteenvedon
kyseiseltä kuukaudelta. Kuukausiyhteenveto -sivulla näkyy yhteenveto kyseisestä kuukaudesta viikoittain
eriteltynä. Kuukausiyhteenvedosta saa myös samat kuvaajat kuin muistakin yhteenvedoista.
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Lajiyhteenveto
Kaikissa yhteenvedoissa näkyy yhteenvedot lajiryhmittäin ja lajeittain eriteltynä kyseiseltä aikajaksolta
(kausi, jakso, vuosi, kuukausi tai viikko).

Kuva 25. Harjoittelun yhteenveto lajeittain

Lajiyhteenvedoissa näkyy harjoittelun jakaumat lajiryhmittäin ja tarkemmin kirjattuine lajeineen.
Yhteenvetotaulukoissa näkyvät lajiryhmien ja lajien harjoituskerrat (Kpl), toistomäärät (Toistot),
kokonaismatka (Km), kokonaisaika (H) ja prosenttiosuudet (%). Taulukoiden vieressä on lisäksi kuvaajat,
jotka kuvaavat harjoitusmäärän (h) jakautumista eri lajeihin (Kuva 25).

23

Tehoyhteenveto
Kaikissa yhteenvedoissa näkyy yhteenvedot lajiryhmittäin ja lajeittain eriteltynä kyseiseltä aikajaksolta
(kausi, jakso, vuosi, kuukausi tai viikko).

Kuva 26. Harjoittelun yhteenveto tehoittain

Taulukoissa näkyvät tehoryhmien ja tehojen harjoituskerrat (Kpl), toistomäärät (Toistot), kokonaismatka
(Km), kokonaisaika (H) ja prosenttiosuudet (%). Taulukoiden vieressä on lisäksi kuvaajat, jotka kuvaavat
harjoitusmäärän (h) jakautumista eri tehoihin (Kuva 26).
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7. Harjoitussuunnitelmat
Lumilogger mahdollistaa harjoittelun kausi/vuosisuunnitelmien tekemisen koko harjoituskaudelle kerralla.
Harjoitussuunnitelma tehdään kaudelle jaksoittain. Koko kaudelle ja jaksolle voidaan antaa teemat ja
yleisohjeet ja sitten tarkempi suunnitelma tehdä kullekin kauden jaksolle viikottain. Harjoitussuunnitelmia
pääsee luomaan yläreunan päävalikon Suunnitelmat -osiosta.

Kausisuunnitelma
Suunnitelmanäkymässä näkyy koko kauden vuosisuunnitelma jaksoittain (Kuva 27).

Kuva 27. Kausisuunnitelma jaksoittain eriteltynä

Suunnitelmanäkymän yläreunan otsikkorivillä näkyy tarkastelun alla oleva kausi (Kausi).
Kausisuunnitelman joltain toiselta kaudelta saa valitsemalla kyseisen kauden nimen alasvetovalikosta.
Otsikkorivillä näkyy myös kyseisen kauden aloitus- ja lopetusviikot sekä aloitus- ja lopetuspäivämäärä
Näytä kuvaajat -painike näyttää kuvaajat kausisuunnitelmasta. (Kuva 28).
Kauden teemaa voi muokata Muokkaa kauden teemaa -painikkeen kautta. Harjoitussuunnitelmat kauden
eri jaksoille voi syöttää Muokkaa jakso suunnitelmaa -painikkeella aina kyseisen jakson kohdalta (Kuva
29). Suunnitelmanäkymässä näkyvät jaksot ovat ne mitkä urheilijan kausiasetuksissa on määritelty tälle
kaudelle eli samat, mitä käytetään myös harjoitusyhteenvetojen laskemiseen.
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Kuva 28. Kuvaajat kauden harjoitussunnitelmasta

Jaksosuunnitelmat
Klikkaamalla Muokkaa jakso suunnitelmaa -painiketta suunnitelmanäkymän jakson kohdalta pääsee
syöttämään/muokkaamaan jakson harjoitussunnitelman viikottain (Kuva 29).

Kuva 29. Jaksosuunnitelman syöttäminen
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Jaksosuunnitelman syöttösivulla (Kuva 29) kullekin jaksolle voidaan antaa ensin jakso teema ja muut
yleistiedot. Sen jälkeen syötetään suunnitelmat jaksolle viikoittain. Jokaiselle jakson viikolle voidaan antaa
ns. rytmitys tieto (RYT). Rytmitys annetaan numerona. Esimerkiksi maastohiihdossa käytetään seuraavia
koodeja viikon rytmityksen merkitsemiseen: 1 = Kevyt, 2 = Normaali, 3 = Teho, 4 = Määrä, 5 =
Kilpailuviikko. Seuraavaksi jokaiselle viikolle annetaan viikon suunniteltu harjoitusten kappalemäärä
(Harj), suunniteltu viikon kokonaiskilometrimäärä (Km) ja suunniteltu viikon kokonaisharjoitusmäärä
tunteina (H). Harjoitusmäärä annetaan muodossa hh.mm (esim. 12.00). Jokaiselle viikolle voidaan antaa
myös viikon teema (Teema) ja muuta viikkoon liittyvää tietoa (Muuta), esimerkiksi jo ennalta
suunniteltujen leirien ja testien päivämääriä. Lopuksi syötetyt tulostiedot tulee tallentaa painamalla Tallenna
-painiketta. Tallennettuaan tiedot ohjelma palaa koko kauden kausisuunnitelmanäkymään (Kuva 27).
Kausisuunnitelmassa syötetyt viikkosuunnitelmat näkyvät aina normaalissa viikkonäkymässä (harjoituksia
syötettäessä) Viikkosuunnitelma kohdassa (Kuva 30).

Kuva 30. Viikkosuunnitelma harjoittelun viikkonäkymässä
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8. Kilpailut
Lumilogger mahdollistaa omien kilpailutulosten tallentamisen ja oman kilpailukalenterin suunnittelemisen.
Päävalikon Kilpailut -painikkeella pääsee ohjelman kilpailuosioon. Kilpailut järjestellään kausittain
kilpailuun merkityn päivämäärän mukaan. Kilpailujen tiedot voidaan syöttää jo ennen kuin kilpailu on käyty.
Syötetyt kilpailut lisätään tällöin kilpailukalenteriin, ja kun kilpailu on käyty siihen voidaan lisätä
tulostiedot.

Kilpailukalenteri
Kilpailukalenteri -näyttää kalenterilistan kaikista kaudelle syötetyistä kilpailuista (Kuva 31).

Kuva 31. Kilpailukalenteri kauden kilpailuista

Kilpailukalenterin yläreunan otsikkorivillä näkyy tarkastelun alla oleva kausi (Kausi). Kilpailukalenterin
joltain muulta kaudelta saa näkyviin valitsemalla kyseisen kauden nimen alasvetovalikosta.
Kilpailukalenterissa kaikki kauden kilpailut näkyvät omalla rivillään päivämäärän mukaan järjestettynä.
Oikean reunan toimintosarakkeesta löytyy Näytä kilpailun tiedot -painike, jolla voi katsoa kyseisen
kilpailun tarkemman tiedot. Muokkaa kilpailun tietoja - painikkeella pääsee muokkaamaan kilpailun
yleistietoja ja Poista kilpailu -painikkeella voi poistaa kyseisen kilpailun.
Yläreunan Lisää kilpailu -painikkeella voi lisätä uuden kilpailun (uuden kilpailun lisääminen on esitelty
kappaleessa 9).
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9. Kilpailutietojen syöttäminen
Uuden kilpailun lisääminen
Uuden kilpailun syöttäminen aloitetaan valitsemalla kilpailut osion yläreunasta Lisää kilpailu -painike.
Seuraavaksi eteen avautuu alla näkyvä kilpailutietojen syöttösivu (Kuva 32).

Kuva 32. Kilpailun perustietojen syöttäminen

Pvm- kenttään valitaan kilpailun päivämäärä. Klo -kenttään annetaan kilpailun alkamisaika muodossa
hh.mm (esim. 10.00). Seuraavaksi syötetään kilpailun nimi (Kilpailun nimi), kilpailupaikka
(Kilpailupaikka) ja kilpailulaji (Laji). Kilpailulle voidaan määritellä taso (Kilpailutaso) ja kilpailun tyyppi
(Kilpailutyyppi). Lopuksi kilpailutietoihin voidaan vielä syöttää viimeinen ilmoittautumispäivä, kilpailun
kotisivut (Websivut) sekä kommentit.
Lopuksi syötetyt tiedot tulee tallentaa painamalla Tallenna -painiketta. Tallennettuaan tiedot ohjelma palaa
kilpailun kaikki tiedot näyttävälle infosivulle (Kuva 33). Palaa kilpailulistaan -painikkeella voi palata
takaisin kilpailukalenterinäyttöön ilman tallentamista.
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Kuva 33. Kilpailun infosivu

Kilpailun infosivulla näkyy syötetyn kilpailun tiedot ja alareunassa kilpailun tulokset. Sivun yläreunan Palaa
kilpailulistaan -painikkeella pääsee takaisin kilpailulista näkymään. Poista -painikkeella voi poistaa koko
kilpailun. Poistettaessa kilpailu myös kaikki kilpailuun liitetyt tulostiedot poistetaan. Ohjelma kysyy aina
varmistuksen ennen todellista poistoa. Muokkaa -painikkeella pääsee muokkaamaan kilpailun yleistietoja.

Tulostietojen lisääminen kilpailuun
Kilpailukalenterissa olevaan kilpailuun voidaan lisätä tulostiedot sen jälkeen kun kilpailu on käyty.
Tulostiedot lisätään valitsemalla Lisää kilpailutulos -painike kilpailun infosivulla.
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Kuva 34. Kilpailun tulostietojen syöttäminen

Tulostietojen syöttösivulla (Kuva 34) näkyy yläreunassa kilpailun yleistiedot. Tulostietoina annetaan lajista
riippuen erilaisia tietoja.. Maastohiihdossa esimerkiksi annetaan: kilpailun matka urheilijan asetuksista
riippuen kilometreinä tai maileina. Aika tunteina, minuutteina, sekunteina ja sekunnin sadasosina.
Seuraavaksi annetaan vielä kommentit, sija, osallistujien lukumäärä ja voittajan nimi sekä voittoaika.
Lopuksi syötetyt tulostiedot tulee tallentaa painamalla Tallenna -painiketta. Tallennettuaan tiedot ohjelma
palaa kilpailun kaikki tiedot ja tulokset näyttävälle infosivulle (Kuva 35). Palaa kilpailunäkymään
-painikkeella voit palata takaisin kilpailun infosivulle ilman tallentamista.

Kuva 35. Kilpailun infosivu tulostietoineen

Syötetyt tulostiedot näkyvät Kilpailun tulokset -osiossa. Syötettyjä tulostietoja pääsee muokkaamaan
valitsemalla kyseisen tuloksen kohdalta Muokkaa -painikkeen. Tulostiedon voi poistaa painamalla Poista
-painiketta. Ohjelma kysyy vielä varmistuksen ennen todellista poistoa.
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10. Testit
Lumilogger mahdollistaa omien testien määrittelemisen ja testitulosten tallentamisen. Päävalikon Testit
-painikkeella pääsee ohjelman testiosioon. Erilaiset käytettävät testit määritellään asetukset osiossa.

Testiyhteenveto
Testien pääsivu näyttää yhteenvedon kaikista kaudelle syötetyistä testituloksista (Kuva 36).

Kuva 36. Testiyhteenveto kauden vatsalihastesteistä

Testiyhteenvedon yläreunan otsikkorivillä näkyy tarkastelun alla oleva testi (Testi). Testiyhteenvedon jostain
toisesta testistä saa näkyviin valitsemalla kyseisen testin nimen alasvetovalikosta.
Testien tulostaulukossa kaikki kauden testit näkyvät omalla rivillään päivämäärän mukaan järjestettynä.
Oikean reunan toimintosarakkeesta löytyy Näytä testin tiedot -painike, jolla voi katsoa kyseisen testin
tuloksen tarkemman tiedot. Muokkaa testituloksen tietoja - painikkeella pääsee muokkaamaan testin
tulostietoja ja Poista testitulos -painikkeella voi poistaa kyseisen testituloksen.
Yläreunan kausi kohdasta voi valita näkyviin vain kyseisen kauden testitulokset. Lisää testitulos
-painikkeella voi lisätä uuden testituloksen.
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Testituloksen lisääminen
Uuden testituloksen syöttäminen aloitetaan valitsemalla testit osion yläreunasta Lisää testitulos -painike.
Seuraavaksi eteen avautuu alla näkyvä testituloksen syöttösivu (Kuva 37).

Kuva 37. Testituloksen lisääminen

Pvm- kenttään valitaan testin päivämäärä. Klo -kenttään annetaan testin alkamisaika muodossa hh.mm
(esim. 10.00). Testin nimi -alasvetovalikosta valitaan haluttu testi, johon testitulos halutaan syöttää,
Seuraavaksi annetaan testitulokset (Matka) ja tulos (Aika). Muu testidata kohtaan voidaan syöttää ajan
lisäksi muita testituloksia (toistot, pituus (m), kg, rasva%, VO2 ja teho watteina). Lopuksi testin
tulostietoihin voidaan vielä syöttää tunne, tarkempi kuvaus testitapahtumasta ja testin kommentit.
Lopuksi syötetyt tiedot tulee tallentaa painamalla Tallenna -painiketta. Tallennettuaan tiedot ohjelma palaa
testin kaikki tiedot näyttävälle infosivulle. Palaa testituloslistaan -painikkeella voi palata takaisin
testiyhteenvetoon ilman tallentamista.
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11. Asetukset
Perusasetukset
Yläreunan päävalikon Asetukset -painike näyttää urheilijan asetussivut. Ensimmäisellä sivulla näkyvät
urheilijan perustiedot (Kuva 38).

Kuva 38. Urheilijan perusasetukset

Tällä sivulla määritellään mm. nimi, yhteystiedot, syntymäaika, lisenssinumerot, seura, laji, pituus, paino,
sykerajat jne…
Asetussivujen yläreunassa on oma valikkorivi, jonka avulla pääsee muille asetussivuille.
Vaihda salasana -painikkeella käyttäjä voi halutessaan muuttaa oman salasanansa.
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Käyttöliittymäasetukset
Asetussivujen valikkorivin Käyttöliittymä -painike näyttää urheilijan käyttöliittymäasetukset (Kuva 39)
Käyttöliittymäasetuksissa voi määritellä useita ohjelman käyttöliittymään liittyviä asetuksia.

Kuva 39. Urheilijan käyttöliittymäasetukset

Tällä sivulla määritellään mm. oma urheilulaji, käytettävä käyttöliittymän kieli (suomi/ruotsi/englanti),
aikavyöhyke, viikon alkamispäivä (maanantai tai sunnuntai), käytettävät yksiköt (metrit/kilogrammat tai
mailit/paunat) jne…
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Kausiasetukset
Asetussivujen valikkorivin Kaudet -painike näyttää urheilijan kausi- ja jaksoasetukset (Kuva 40).
Kausiasetuksissa urheilija voi määritellä itselleen haluamansa harjoituskaudet ja luoda kausille
vapaavalintaisen määrän jaksoja.

Kuva 40. Urheilijan kausiasetukset

Kausiasetussivulla näkyy ylimmäisenä Aktiivinen kausi -asetus. Tällä asetuksella voi määrätä mikä kausi
näytetään aina oletusarvoisesti katsottaessa kausiyhteenvetoja.
Uusi kausi voidaan määritellä Lisää uusi kausi -lomakkeen avulla. Uutta kautta luotaessa kaudelle annetaan
kaudelle yksiselitteinen nimi esim. "K2016-2017", vapaavalintainen kuvaus sekä määritellään kauden
aloitus- ja lopetuspäivät. Ohjelman yhteenvetojen perusyksikkö on kalenteriviikko, joten aloituspäivän
täytyy olla jonkin viikon maanantai ja lopetuspäivän jonkin viikon sunnuntai.
Lisäksi kaudelle voidaan automaattisesti luoda vakiopituiset jaksot asettamalla Automaattinen jaksojen
luonti päälle. Jaksojen luomista varten pitää määritellä yhden jakson pituus viikkoina ja jakson nimessä
käytettävä jakson perusnimi (esim. “Jakso”, jolloin jaksojen nimiksi tulee Jakso 1, Jakso 2, Jakso 3 jne...).
Tämän alapuolella näkyy taulukko kaikista urheilijan määrittelemistä kausiasetuksista (Kaikki kaudet).
Taulukon oikean reunan sarakkeen toimintopainikkeilla pääsee katsomaan, muokkaamaan ja poistamaan
kausiasetuksia.
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Jaksoasetukset
Yhdelle kaudelle voidaan luoda rajaton määrä halutun mittaisia jaksoja. Jaksoja pääsee muokkaamaan ja
lisäämään klikkaamalla kausitaulukon oikeasta reunasta Näytä kauden jaksot -painiketta kyseisen kauden
kohdalla.

Kuva 41. Urheilijan jaksoasetukset kaudelle K2016-2017

Uutta jaksoa luotaessa jaksolle annetaan numero (Nro:), yksiselitteinen nimi , vapaavalintainen selitys
(kuvaus) sekä määritellään jakson aloitus- ja lopetuspäivät. Myös jaksoja määriteltäessä aloituspäivän
täytyy olla jonkin viikon maanantai ja lopetuspäivän jonkin viikon sunnuntai. Palaa kausiasetuksiin
-painikkeella pääsee takaisin kausiasetusnäkymään.
Uusille lumilajien käyttäjille on aina rekisteröitymisen yhteydessä luotu valmiiksi kausi asetus kuluvalle
kaudelle (oletuskausi alkaa viikosta 18). Seuraaville kausille urheilija/valmentaja voi itse luoda itselleen aina
uudet kausiasetukset. Jos urheilija haluaa seurata harjoitteluaan vain vuosi- ja kuukausinäkymien avulla,
erillisiä kausia ja jaksoja ei tarvitse luoda välttämättä ollenkaan.
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Harjoitustapa-asetukset
Asetussivujen valikkorivin Harjoitustavat -painike näyttää urheilijan harjoitustapa-asetukset (Kuva 42).
Harjoitustapa-asetuksissa urheilija voi määritellä itselleen haluamansa harjoitustavat, jotka voidaan liittää
harjoituksen tehotietoihin. Harjoitustavalla voidaan kuvata miten kyseinen teho on toteutettu.
Harjoitustapoina voi esimerkiksi käyttää asetuksia: Kestoharjoitus, Intervalli, Kilpailu, Lajivoima, Voima,
Verryttely jne... Lumilajien urheilijoille on valmiiksi asetettu lajikohtaiset harjoitustapa-asetukset.

Kuva 42. Urheilijan harjoitustapa-asetukset

Uutta harjoitustapaa luotaessa harjoitustavalle annetaan yksiselitteinen koodinimi (Harjoitustapa) ja
vapaavalintainen kuvaus (Selitys). Määritellyt harjoitustapojen koodinimet näkyvät harjoituksen tehoja
syötettäessä Harjoitustapa-kentän alasvetovalikossa.
Tehojen Harjoitustapa -kenttä on vapaavalintainen, joten harjoitustapoja ei tarvitse välttämättä käyttää ja
määritellä ollenkaan.
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Tehoasetukset
Asetussivujen valikkorivin Tehot -painike näyttää urheilijan tehoasetukset (Kuva 43). Tehoasetuksissa
urheilija voi nähdä itselleen määritetyt tehoalueet, jotka voidaan liittää harjoituksen tehotietoihin. Tehoalueet
voidaan ryhmitellä yhteenvetoja varten edelleen Tehoryhmiksi. Lumilajien urheilijoille on valmiiksi asetettu
lajikohtaiset tehoasetukset.

Kuva 43. Urheilijan tehoasetukset

Tehoryhmät -välilehdellä näkyy urheilijan tehoryhmäasetukset ja Tehot -välilehdellä urheilijan
tehoasetukset selityksineen. Uutta tehoryhmää luotaessa tehoryhmälle pitää antaa yksiselitteinen nimi
(Tehoryhmä) ja vapaavalintainen kuvaus (Selitys). Itse tehoaluetta määriteltäessä kullekin teholle annetaan
yksiselitteinen koodinimi (Tehon koodi), vapaavalintainen kuvaus (Selitys) sekä määritellään tehoryhmä,
johon kyseinen tehoalue kuuluu. Määritellyt tehoalueiden koodinimet näkyvät harjoituksen tehoja
syötettäessä Teho-kentän alasvetovalikossa.
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Lajiasetukset
Asetussivujen valikkorivin Lajit -painike näyttää urheilijan lajiasetukset (Kuva 44). Lajiasetuksissa urheilija
voi nähdä itselleen määritellyt lajit, jotka voidaan liittää harjoituksen lajitietoihin. Lajit voidaan ryhmitellä
yhteenvetoja varten edelleen Lajiryhmiksi. Lumilajien urheilijoille on valmiiksi asetettu lajikohtaiset
lajiasetukset.

Kuva 44. Urheilijan lajiasetukset

Lajiryhmät -välilehdellä näkyy urheilijan lajiryhmäasetukset ja Lajit -välilehdellä urheilijan lajiasetukset
selityksineen. Uutta lajiryhmää luotaessa lajiryhmälle annetaan yksiselitteinen nimi (Lajiryhmä) ja
vapaavalintainen kuvaus (Selitys). Itse lajia määriteltäessä kullekin lajille annetaan yksiselitteinen koodinimi
(Lajikoodi), vapaavalintainen kuvaus (Selitys) sekä määritellään lajiryhmä, johon kyseinen laji kuuluu.
Määritellyt lajien koodinimet näkyvät harjoituksen lajeja syötettäessä Laji-kentän alasvetovalikossa.
Lajiasetukset ovat pakollisia, koska jokaiseen harjoitukseen täytyy syöttää lajitieto.
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Harjoituspaikka-asetukset
Asetussivujen valikkorivin Harjoituspaikat -painike näyttää urheilijan harjoituspaikka-asetukset (Kuva 45).
Harjoituspaikka-asetuksissa urheilija voi määritellä itselleen tavallisimmat harjoituspaikat, jotka voidaan
liittää harjoituksen lajitietoihin. Lajin harjoituspaikka kertoo missä kyseinen laji on suoritettu.

Kuva 45. Urheilijan harjoituspaikka-asetukset

Uutta harjoituspaikkaa luotaessa paikalle annetaan yksiselitteinen nimi (Nimi), harjoituspaikan tyyppi
(Tyyppi) esim. ulkoilukeskus, latu, pururata tai kuntosali. Paikalle annetaan myös vapaavalintainen kuvaus
(Selitys). Lisäksi harjoituspaikan alusta ja maaston kuvaus voidaan määritellä. Määritellyt
harjoituspaikkojen nimet näkyvät harjoituksen lajeja syötettäessä Harjoituspaikka-kentän alasvetovalikossa.
Lajien Harjoituspaikka -kenttä on vapaavalintainen, joten paikkatietoja ei tarvitse välttämättä käyttää ja
määritellä ollenkaan.
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Välineasetukset
Asetussivujen valikkorivin Välineet -painike näyttää urheilijan välineasetukset (Kuva 46). Välineasetuksissa
urheilija voi määritellä itselleen tavallisimmat harjoitusvälineet, jotka voidaan liittää harjoituksen
lajitietoihin. Lajin välinemäärittely kertoo millä välineellä kyseinen laji on suoritettu.

Kuva 46. Urheilijan välineasetukset

Uutta harjoitusvälinettä luotaessa välineelle annetaan yksiselitteinen koodinimi (Nimi), välineen tyyppi
(Tyyppi), välineen merkki (Merkki) ja malli (Malli) sekä tieto välineen hankinta-ajankohdasta (Ostopäivä)
ja vapaavalintainen kuvaus. Määritellyt harjoitusvälineiden nimet näkyvät harjoituksen lajeja syötettäessä
Väline-kentän alasvetovalikossa.
Välineyhteenveto kohdassa näkyy yhteenveto harjoituksissa käytetyistä välineistä (kerrat, km, h).
Lajien Väline -kenttä on vapaavalintainen, joten välinetietoja ei tarvitse välttämättä käyttää ja määritellä
ollenkaan.
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Kilpailuasetukset
Asetussivujen valikkorivin Kilpailut -painike näyttää urheilijan kilpailuasetukset (Kuva 47).
Kilpailuasetuksissa urheilija voi määritellä itselleen haluamansa kilpailutasot ja -tyypit, jotka voidaan liittää
kilpailujen tietoihin. Lumilajien urheilijoille on valmiiksi asetettu lajikohtaiset kilpailuasetukset.

Kuva 47. Urheilijan kilpailuasetukset

Kilpailutasot -välilehdellä näkyy urheilijan kilpailutasot ja Kilpailutyypit -välilehdellä urheilijan
kilpailutyypit selityksineen.
Uutta kilpailutasoa luotaessa kilpailutasolle annetaan yksiselitteinen koodinimi (Kilpailutaso) ja
vapaavalintainen kuvaus (Selitys). Määritellyt kilpailutasojen nimet näkyvät kilpailutietoja syötettäessä
Kilpailutaso-kentän alasvetovalikossa.
Uutta kilpailutyyppiä luotaessa kilpailutyypille annetaan yksiselitteinen koodinimi (Kilpailutyyppi) ja
vapaavalintainen kuvaus (Selitys). Määritellyt kilpailutyyppien nimet näkyvät kilpailutietoja syötettäessä
Kilpailutyyppi-kentän alasvetovalikossa.
Kilpailujen taso- ja tyyppi kentät ovat vapaavalintaisia, joten niitä ei tarvitse välttämättä käyttää ja määritellä
ollenkaan.
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Valmentaja-asetukset
Asetussivujen valikkorivin Valmentajat -painike näyttää urheilijan omat valmentajat ja heidän
yhteystietonsa (Kuva 48). Urheilijalla voi olla yksi tai useita valmentajia, joilla on oikeus urheilijan
harjoitustietoihin.

Kuva 48. Urheilijan valmentajat

Oikean reunan toimintosarakkeesta löytyy Näytä valmentajan tiedot -painike, jolla voi katsoa kyseisen
valmentajan tarkemmat yhteystiedot. Muokkaa valmentaja oikeuksia - painikkeella pääsee muokkaamaan
kyseisen valmentajan oikeuksia. Valmentajalle voidaan määritellä neljä erilaista oikeustasoa (0-3):
Oikeustaso 3: Valmentaja pääsee syöttämään harjoitusohjelmia sekä katsomaan kaikkia mahdollisia
harjoitus-, kilpailu- ja asetustietoja sekä näkee kaikki harjoitusyhteenvedot kuvaajineen. Valmentaja voi
myös luoda urheilijalleen uusia kausiasetuksia. Tämä taso on oletusarvo, kun uusi valmentaja lisätään
urheilijalle.
Oikeustaso 2: Valmentaja pääsee katsomaan kaikkia harjoitus-, kilpailu- ja asetustietoja sekä näkee kaikki
harjoitusyhteenvedot kuvaajineen. Valmentaja ei pysty syöttämään harjoitussuunnitelmia.
Oikeustaso 1: Valmentaja pääsee katsomaan rajoitetusti harjoitus- ja kilpailu- ja asetustietoja sekä näkee
kaikki harjoitusyhteenvedot kuvaajineen. Harjoitus- ja kilpailutiedoista ei näytetä yksityiskohtaisia tietoja
kuten kommentteja ym.. Valmentaja ei pysty syöttämään harjoitussuunnitelmia.
Oikeustaso 0: Valmentaja pääsee katsomaan vain harjoitusyhteenvedot. Valmentaja ei pysty syöttämään
harjoitussuunnitelmia.
Poista valmentaja -painikkeella voi poistaa kyseisen valmentajan kokonaan omista valmentajista.
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11. Lajin käyttäjien hallinta
Lumilogger mahdollistaa kukin lajin käyttäjien (urheilijat ja valmentajat) hallinnan ns. lajiadministraattori
käyttöliittymän kautta. Hallinnointinäkymän kautta lajin pääkäyttäjä voi muokata urheilijan käyttöoikeuksia,
asetuksia, asettaa valmentajille oikeuksia päästä näkemään urheilijan harjoitustietoja sekä asettaa käyttäjille
uuden salasanan unohtuneen tilalle.

Lajiadministrator - liittymä
Lajin pääkäyttäjän hallinnointinäkymä (Kuva 49).

Kuva 49. Lajin pääkäyttäjän hallinnointinäkymä

Hallinnointinäkymän yläreunassa on painikkeet, joilla voi listata kaikki lajin urheilijat (Urheilijat) tai kaikki
lajin valmentajat (Valmentajat).
Valitun osion mukaan näytössä näkyy lista lajin urheilijoista tai valmentajista. Listan yläpuolella on
hakuosio, jolla voi tehdä tarkempia hakuja käyttäjistä erilaisten hakukriteerien mukaan (esim.
käyttäjätunnus, nimi, rekisteröitymispäivä, seura, lisenssinumero jne…)
Käyttäjälistassa näkyy kunkin käyttäjän kohdalla käyttäjätunnus, nimi, sähköposti, rekisteröitymispäivä,
viimeinen kirjautumispäivä sekä tieto siitä onko tunnus aktiivinen vai suljettu. Käyttäjän käyttäjätunnusta
klikkaamalla näkee kyseisen käyttäjän tarkemmat tiedot ja pääsee muutamaan hänen asetuksiaan sekä
asettamaan valmentajille oikeuksia urheilijoiden harjoitustietohin.
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