
Timmi
sähköinen asiointi 
rekisteröitymisohje



Askeleet seurakäyttäjälle (2 vaihtoehtoa) 

Rekisteröidy 
yksityishenkilöksi 

• Diat 3-7

• Näillä tunnuksilla voi tehdä 
varausanomuksia, mutta 
vastaat tulevista laskuista itse.

Laajenna käyttöoikeudet

• Diat 9-14

• Rekisteröidy organisaation 
yhteyshenkilöksi jolloin voit 
tehdä varauksia esim. 
edustamasi seuran puolesta.

Tee varausanomuksia

• Diat 20-26

• Ohje miten teet 
varausanomuksia omasta tai 
organisaation puolesta

Rekisteröidy Organisaation 
yhteyshenkilöksi 

• Diat 16-19

• Rekisteröidy organisaation yhteyshenkilöksi jolloin 
voit tehdä varauksia esim. edustamasi seuran 
puolesta.

• HUOM! voit myöhemmin laajentaa käyttöoikeuksia 
yhteyshenkilöksi

Tee varausanomuksia

• Diat 20-26

• Ohje miten teet 
varausanomuksia organisaation 
puolesta

HUOM! Rekisteröitymistavasta riippumatta organisaation on täytettävä käyttöoikeuslomake jossa listataan

ne käyttäjät joille annetaan oikeus tehdä/muuttaa/peruuttaa varauksia organisaation puolesta.
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--------------------------------TAI---------------------------------



Rekisteröityminen 
tästä

Selailemaan tätä 
kautta

Timmin etusivu
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Rekisteröitymisen vaiheet

Rekisteröidy ensin 
yksityishenkilönä
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Tietojen täyttö
Täytä tietosi.

Huomioithan että 
sähköpostiosoite on jatkossa 
myös käyttäjätunnuksesi jolla 
kirjaudut timmiin sisään.

Samalle sähköpostille ei voi 
rekisteröidä useampia 
tunnuksia.

Lue ja hyväksy käyttöehdot ja 
paina lopuksi ”tallenna”
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Tietojen täyttö

Tallennuksen jälkeen 

sinulle esitetään 

antamasi tiedot vielä 

koontina. 

Tarkista tiedot ja 

”tallenna”

Onnistuneen 

rekisteröitymisen jälkeen 

ilmoittamaasi sähköpostiin 

lähtee aktivointiviesti jolla 

viimeistelet rekisteröinnin
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Aktivointi varmistaa sähköpostin oikeellisuuden

Tältä viesti näyttää. 

Jos viestiä ei kuulu niin 

tarkista roskapostikansio.

Aktivointilinkki etenee 

selaimeen 

7



Ensimmäinen kirjautuminen – kirjaudu omilla 
tunnuksillasi sisään Käyttöehtojen 

hyväksyminen. 
Jos käyttöehdot 
muuttuvat niin 
seuraavalla 
kirjautumiskerralla 
tulee samanlainen 
tiedote.
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Käyttöoikeuksien laajentaminen

Käyttöoikeuksien 
laajennus

Roolit 
listautuvat tähän
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Käyttöoikeuksien laajennus organisaation 
yhteyshenkilöksi 

Valitse uusi
organisaation 
yhteyshenkilö

1
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2
Hallintoalueen 
valinta – ei muita 
vaihtoehtoja

3
Valitse 
organisaatio:
Haku vaatii 3 
merkkiä 99% yhdistyksistä alueen yhdistyksistä löytyy jo rekisteristä joten pyri 

löytämään organisaatio. Organisaation nimen voit varmistaa omasta 

kunnasta. Jos seura on uusi niin käytä valintaa ”Organisaatiota ei 

löytynyt, annan tiedot”
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4 Valitse 
maksaja

5 Valitse 
yhteyshenkilö
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6 Maksajan 
yhteyshenkilö

7 Rekisteröityjän 
tietojen 
varmistus
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7 8
Yhteenveto 
hakemuksesta

Hakemus siirtyy 
käsiteltäväksi

HUOM! Käsittelyä varten organisaation on 

täytettävä erillinen käyttöoikeuslomake jossa 

nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö valtuuttaa 

tietyt henkilöt toimimaan seuran nimissä.

Organisaation nimissä tehdyistä varauksista 

aiheutuvista kustannuksista vastaa ko. 

organisaatio!
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Esimerkki tilanteesta jossa käyttöoikeuksien 
laajennuksessa asiakas vastaa kaikkiin 
kysymyksiin ”ei löydy ja syötän tiedot”. Tällöin 
sinun on täytettävä organisaation kaikki tiedot.
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Rekisteröitymisen vaiheet vaihtoehto 2

Rekisteröidy suoraa 
organisaation 
yhteyshenkilönä
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1
Valitse 
organisaatio:
Haku vaatii 3 
merkkiä 99% yhdistyksistä alueen yhdistyksistä löytyy jo rekisteristä joten pyri 

löytämään organisaatio. Organisaation nimen voit varmistaa omasta 

kunnasta. Jos seura on uusi niin käytä valintaa ”Organisaatiota ei löytynyt, 

annan tiedot”
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2 Valitse 
maksaja

3 Valitse 
yhteyshenkilö
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4 Maksajan 
yhteyshenkilö

5 Täytetään 
tiedot

Tallennuksen jälkeen tarkista tiedot vielä kerran jonka jälkeen hakemus lähtee käsiteltäväksi, saat 

sähköpostiisi tiedon kun hakemus on käsitelty. 19



Varausanomusten tekeminen

1Muista 
varmistaa että 
toimit oikealla 
roolilla 

Muista 
varmistaa että 
toimit oikealla 
roolilla 

2

20



3Tökkää Tilaprofiili-kenttää.
Alasvetovalikon
ylimmäisenä löytyvät 
profiilit sisältävät ne 
kentät joihin 
varausanomusten 
tekeminen on mahdollista
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3
Valitse haluamasi kenttä 
tai kentät

4
Päivitä kalenteri
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5
Liiku kalenterilla haluamaasi 
ajankohtaan ja..

6
Tökkää 
suurinpiirtein
sitä ajankohtaa 
jota haluat 
hakea
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Varaustieto: 

seuran ja joukkueen nimi esim. 

HJS / D-POJAT

Ajankohta: 

tarkista kellonaika ja muuta tarvittaessa

Aikaväli: 

Määritä harjoitusvuoron aloitus- ja 

lopetuspvm.

Kävijämäärä (Huomioi kuntakohtaiset erot):

Kävijämäärä 1 -kenttään alle 20v. Käyttäjien 

lukumäärä

Kävijämäärä 2 -kenttään yli 20v käyttäjien 

lukumäärä 

Paina ”Luo hakemus”
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8
Onnistuneen 
hakemuksen jälkeen 
saat tästä kuittauksen. 
HUOM! Tekemäsi 
hakemukset eivät näy 
kalenterissa!

9
Hakemukset löydät 
Varaukset >> Oma 
asiointi -osiosta
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Oma asiointi.
Jos hakemuksia on 
paljon niin käytä haun 
tarkennuksia

Varaukset jotka sinulle on 
myönnetty

Odottavat varaushakemukset 
listautuvat tähän. 
Varaushakemuksia voi 
edelleen muokata 
kynäpainikkeesta ja poistaa 
roskistynnyristä. HUOM! Älä 
tee muokkauksia enää 
hakuajan päätyttyä! 26


