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Sisäänkirjautuminen 

 

”Tarkista lisenssinumero” –linkistä voi nimellä etsiä oman lisenssinumeronsa jos se on sattunut 

unohtumaan. 

Oletussalasanan voi käydä vaihtamassa Irma-palvelun ”Omat tiedot” –kohdasta. 

  



Kilpailukalenteri 
 

Sivun vasemmasta reunasta alimmaisena löytyy linkki ”Kilpailukalenteri”. 

 

Kilpailun etsimistä kalenterista voi helpottaa sivun yläosan suodattimilla. Ja samoin ne saattavat välillä 

piilottaa kilpailuja eli kannattaa tarkistaa mitä valintoja on tehtynä.  

  

  



Kilpailun tiedot 

Ilmoittautuminen henkilökohtaiseen kilpailuun 
Kaikkien kilpailujen kohdalla on ”Ilmoittaudu” –linkki, josta ilmoittautuminen tapahtuu. 

 

Linkistä aukeaa Kilpailun tiedot sivu, jossa on esimerkiksi linkki kilpailun kotisivuille ja tietoa 

ilmoittautumismaksuista. 

 

Varsinainen ilmoittautuminen tapahtuu yläosan ”Ilmoittaudu” –linkistä: 



 

”Ilmoittaudu itse” valinnasta pystyt lisäämään itsesi ilmoittautuneeksi.  

”Ilmoita muita” valinnasta voit ilmoittaa esimerkiksi lapsia tai sisaruksia. Kyseinen valinta avaa ikkunan, 

josta voi etsiä muita ilmoitettavia suunnistajia ja valita heidät ilmoitettavaksi ”Valitse” painikkeella. 

 

Ilmoitettavat suunnistajat ilmestyvät listaan:

 

Sarakkeet: 



 -Lisenssi: ilmoitettavan suunnistajan lisenssinumero 

 -Nimi: ilmoitettavan suunnistajan nimi 

 -Synt.v.: ilmoitettavan suunnistajan syntymävuosi 

 -Lis: ilmoitettavan suunnistajan lisenssin tyyppi 

 -Emit: ilmoitettavan suunnistajan Emitin numero, jos sen on lisätty Irmassa omiin tietoihin 

-EmiTag: ilmoitettavan suunnistajan EmiTagin numero, jos sen on lisätty Irmassa omiin 

tietoihin 

 -Seura: ilmoitettavan suunnistajan seura 

-Sarja: tästä valitaan sarja, johon ilmoittaudutaan. Valittavina ovat ne sarjat, joihin kyseinen 

suunnistaja voi osallistua. 

-1., 2. jne.: Jos kyseessä on useampipäiväinen tapahtuma, tässä valitaan mitä päiviä 

ilmoittautuminen koskee 

-Päiväkoht: Jos haluaa ilmoittautua useampipäiväisen tapahtuman eri päivinä eri sarjoihin, 

sen voi tehdä tästä 

-Poista: Poistaa nimen ilmoittautumisruudusta. 

”Jatka”-painikkeella pääsee vahvistamaan ilmoittautumisen: 

 

Näkymässä ovat muuten samat tiedot kuin edellisellä sivulla, mutta lisäksi näkyy Hinta ja sarake ”Seura 

maksaa”. Valitsemalla kyseisen sarakkeen, menee kilpailumaksu seuran maksettavaksi. Seura veloittaa 

kauden loputtua suunnistajilta nämä maksut. Junioreille seura kustantaa kilpailumaksuja vuosittain 

päätettävään rajaan asti, joten lasku tulee vain rajan ylittävien maksujen osalta. 

 

  



Viestihalukkuuden ilmoittaminen 
Viestikilpailuihin ilmoittautuminen poikkeaa henkilökohtaisten kilpailujen ilmoittautumisesta. Viesteihin 

ilmoitetaan ”Viestihalukkuus”, jotta seuran joukkueita kokoavat henkilöt tietävät viestiin haluavat henkilöt. 

Irman kilpailukalenterissa on viestikilpailujen kohdalla ”Ilmoittaudu” linkin sijasta ”Ilmoita viestihalukkuus”. 

Avautuvassa ikkunassa näkyvät jo aiemmin kyseiseen viestiin viestihalukkuuden ilmoittaneet henkilöt. 

 

 

Valitse ”Ilmoita viestihalukkuus”. 

 

Valitse ”Hae käyttäjä”: 



 

Etsi itsesi tai muu ilmoitettava käyttäjä. Valitse haluttu/halutut käyttäjät ja KELAA SIVU ALAS: 



 

Paina ”Valitse”. 

Valittu käyttäjä ilmestyy edelliselle sivulle: 

 

Valitse haluttu sarja (ei pakollinen) ja lisää tarvittaessa vapaamuotinen viesti. Tallenna. 


