ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUIHIN ON MUUTTUNUT
Suunnistusliiton uuden IRMA-järjestelmän käyttöönoton jälkeen kaikkiin kilpailuihin ilmoittautuminen
tapahtuu tämän järjestelmän kautta. Jokainen hoitaa ilmoittautumisensa itse, mutta seura hoitaa
kilpailumaksut keskitetysti. Verkkovihko jää nyt täysin pois käytöstä.
Seuraavassa ohjeet siitä miten ilmoittautumispalvelu otetaan käyttöön:
-

-

siirry internetselaimella osoitteeseen https://irma.suunnistusliitto.fi voit siirtyä sivuille myös
suunnistusliiton pääsivun kautta ssl.fi
sivun oikeasta yläkulmasta löytyy teksti ”Kirjaudu IRMAan” – klikkaa sitä
Avautuvalla sivulla kysytään lisenssinumeroa ja salasanaa
Jos et muista omaa lisenssinumeroa, niin alla on linkki ”Tarkista lisenssinumerosi”, josta löydät
oman numerosi.
Syötä lisenssinumero -kohtaan lisenssinumerosi ja salasana kohtaan joko henkilötunnuksen
loppuosan (4 merkkiä, kirjaimet isolla) tai syntymäaikasi muodossa ppkkvv. Jos henkilötunnuksesi
on 240390-123L, niin salasanasi on joko 123L tai 240390. Kokeile kumpi toimii!
Jos em. salasanat eivät kelpaa, niin ota yhteyttä Pekka Niemensivuun (yhteystiedot lopussa) tai
muihin seuran pääkäyttäjistä, joita ovat Marjatta Vaara, Tauno Asukas, Raimo ja Jussi Hannukainen
ja Lauri Hieta

Salasanan vaihto
-

Salasana tulee vaihtaa he ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä – se tapahtuu kohdasta –
”Käyttäjät” – ”Omat Tiedot” – ”Muokkaa käyttäjää” – ”Vaihda salasana” –Siellä voi lisätä, korjata ja
muuttaa myös muita omia tietoja!

Lisenssin lunastus
-

Jotta voit ilmoittautua kilpailuihin, sinun tulee olla lunastanut lisenssi. Myös lisenssi maksaminen
tapahtuu IRMA:n kautta kohdasta ”Lunasta lisenssejä”, joka on myös kohdan ”käyttäjät”
alavalikkona. Maksaminen tapahtuu verkkopankin kautta.

Kilpailuun ilmoittautuminen
-

Kilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuu alavalikon ”Kilpailut” – ” kilpailukalenteri” kautta.
Valitaan ko. kilpailu – klikataan kohtaa ”Ilmoittaudu” – klikataan ”Ilmoittaudu” – klikataan
”Ilmoittaudu itse” – sen jälkeen valitset haluamasi sarjan – sitten klikataan ”Jatka” ja lopuksi
klikataan ”Hyväksy ilmoittautumiset” Ohjelma kysyy mahdollisesti vielä ”Haluatko siirtää
ilmoittautumiset seuralle maksettavaksi?” – klikkaa ”Kyllä”

Viestiin ilmoittautuminen
-

Ilmoittautuminen viestiin tapahtuu ko. viestin kohdalta klikkaamalla kohtaa ”Ilmoita
viestihalukkuus” – klikataan taas ”Ilmoita viestihalukkuus” – klikataan ”Hae käyttäjä” – kirjota oma
lisenssinumero tai nimi ja klikkaa ”Hae” – tummenna klikkaamalla oma nimesi listasta – klikkaa
valitse - valitaan sarja ja kirjataan esim. mahdollinen oma toive osuudesta - klikkaa ”Tallenna”

Ilmoittautumisen poistaminen
-

Ilmoittautumisen poistaminen tapahtuu ko. kilpailun kohdalta linkistä ”Muokkaa ilmoittautumisia”
– klikkaa sitä – klikkaa ”Muokkaa” – klikkaa ”Poista” – vahvista poisto. Viestihalukkuuden
poistaminen tapahtuu vastaavasti kohdasta ”Muokkaa viestihalukkuutta”

Emit-numeron muutos
-

Emit numeron pysyvä muuttaminen tapahtuu kohdasta – ”Käyttäjät” – ”Omat Tiedot” – ”Muokkaa
käyttäjää”
Kilpailukohtaisesti voit muuttaa emit numeroa samasta kohtaa, kuin poistetaan ilmoittautuminen
eli klikkaa ”Muokkaa ilmoittautumisia” – klikkaa ”Muokkaa” – vaihda emitnumero – klikkaa
”Tallenna”
Kokeilkaa rohkeasti ilmoittautumisia ja niiden poistoja – tekemällä oppii! Jos homma ei näillä
tiedoilla ja opettelulla suju, niin voit kysyä opastusta Pekka Niemensivulta
pekka.niemensivu@baltictradelaw.fi tai 040 550 7161.

