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IRMA-tietojärjestelmä
Yleistä IRMA:sta
IRMA on Suunnistusliiton uusi verkkopalvelu Ilmoittautumis Ranki ja MAksujärjestelmä. Sen yksi
keskeinen osa on ilmoittautumispalvelu. IRMA on korvannut Verkkovihko –ilmoittautumisen kansallisiin
kilpailuihin marraskuusta 2011 alkaen. IRMA:n kautta maksetaan myös 1.1.2012 alkaen
kilpailulisenssimaksut. Lisenssiä maksettaessa sinun tulee ensin lisätä itsesi avautuvan valikon listalle, jotta
”Lunasta lisenssi” –napista voit päästä eteenpäin.
IRMAan pääsee Espoon Suunnan nettisivujen vasemman reunan pikalinkistä tai suoraan Suunnistusliiton
sivuilta: https://irma.suunnistusliitto.fi/irma/public/competitioncalendar/view?lang=fi, oikea yläkulma.
SSL:n kirjautumisohjeet ovat sivulla:
http://www.suunnistusliitto.fi/SSL/sslwww.nsf/sp?open&cid=content250674
IRMA:n käyttöohjeita löytyy täältä:
http://www.suunnistusliitto.fi/SSL/sslwww.nsf/sp2?open&cid=content24DD27
Käyttäjätunnus on lisenssinumero. Salasana on henkilötunnuksen loppuosan 4 viimeistä merkkiä, niillä
joilla se on ollut talletettuna vanhaan järjestelmään. Niillä, joilla sitä ei ole ollut tiedossa, mutta syntymäaika
on vanhassa järjestelmässä, salasana on syntymäaika muodossa ppkkvv. Jos salasanaksi ei kelpaa kumpikaan
mainituista, seuran pääkäyttäjä voi muuttaa hänen salasanansa.
Mikäli haluttua henkilöä ei ole olemassa vielä laisinkaan IRMAssa (häntä tulee ensi etsiä ”Käyttäjät” kohdan
hakutoiminnolla), hänet voidaan luoda uutena käyttäjänä joko seuran pääkäyttäjän roolissa tai puuttuva/uusi
henkilö voi myös itse tallentaa itsensä järjestelmään (Kirjaudu IRMAan -> Rekisteröidy).
Muuta salasanasi heti ensimmäisellä kirjautumiskerralla haluamaksesi (vasemmassa valikossa ”Käyttäjän
tiedot” ja sieltä edelleen omien tietojen alta ”Muokkaa käyttäjää” ja ”Vaihda salasana”.

Kun pääset kirjautumaan, mene kohtaan ”Käyttäjät/Käyttäjän tiedot”. Tarkista heti puhelinnumero,
sähköpostiosoite ja postiosoite. EMIT-numero vaihdetaan Käyttäjän tiedot / Muokkaa. Viimeaikaisia Emitnumerojen muutoksia ei ole päivitetty SSL:n tietokantaan, joten muuta Emit-numerosi täällä oikeaksi.
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Ilmoittautuminen
1)

Valitaan kilpailukalenterista oikea kisa

Kilpailut ovat kalenterissa niiden oikeiden päivämäärien kohdalla. Esim. rastiviikot ovat kalenterissa
heinäkuussa 2012, vaikka niissä 1. ilmoittautumisporras umpeutuu jo tammikuun lopussa 2012.
Kilpailukalenterin kisojen ilmoittautuminen aktivoituu yleensä noin 1 kk ennen ilmoittautumisajan
umpeutumista.

2)

Painetaan ko kisan tiedoista’Ilmoittaudu’

Valitse itsesi ja mahdollisesti muita. Valitse kilpailusarjasi ja osallistumisesi monipäiväisten kisojen eri
päiville. Paina ”Jatka”.
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3) Valitse maksaako seura
Valitse, maksaako seura osanottomaksun. Nyt ”Seura maksaa” –valinta on EsSussa oletuksena. Irmakaudella (HiSukauden alkuvaiheesta poiketen) jatketaan EsSussa Verkkovihkosta tuttua käytäntöä, että seura
maksaa osanottomaksut ja perii ne jälkikäteen.
Käytännössä kilpailijoiden tulee pitää EsSun kilpailutilin saldo plussalla siten, että siellä on aina rahaa
vähintään kilpailuihin kuluvien maksujen verran. Seura tukee eGroupin, alle 16-vuotiaiden nuorten, SMkisojen A-finalistien ja edustusviestijoukkueiden toimintaa johtokunnan määrittämien periaatteiden
mukaisesti.

4)

Paina ’Hyväksy ilmoittautumiset’

Kun valitset vielä kohtaan ”Haluatko siirtää ilmoittautumiset seuralle maksettavaksi” –kohtaan Kyllä,
ilmoittautuminen on tehty. Seuran tarvitsee maksaa maksut vasta ilmoittautumisajan jälkeen.
Jos haluat maksaa ilmoittautumisesi saman tien itse, siirry verkkomaksamiseen. Jos keskeytät maksamisen,
ilmoittautumiset katoavat. Kilpailumaksuun lisätään pankkipalvelumaksu: Nordea 0,69 €, muut pankit 0,54 €
ja luottokortilla 8,00 €. Jokaisesta yksittäisestä maksutapahtumasta menee palvelumaksu riippumatta
ilmoitettavien määrästä.
Ilmoittautumisesi voit tarkistaa kisan tiedoista. Kaikki maksetut ilmoittautumisesi voi tarkistaa
”Käyttäjät/Käyttäjän tiedot -> Ilmoittautumiset”.
5)

Viesti-ilmoittautumiset

Henkilökohtaisista kisoista poiketen seura ilmoittaa (maksamisen lisäksi) IRMA-järjestelmässä edelleen
kaikki viestijoukkueet. Viestijoukkueita ilmoitetaan IRMAan kirjattujen viestihalukkuuksien perusteella.
Viestikisan kohdalla painetaan kilpailukalenterin ”Ilmoita viestihalukkuus” –kohdasta. Paina vielä nappia
”Ilmota viestihalukkuus” ja sitten ”Hae käyttäjä” painiketta, jonka kautta haet itsesi ja mahdollisesti muita
osallistujia. Valitse sarja ja lisää mahdolliset lisätiedot. Paina vielä ”Tallenna”, jotta valinta jää muistiin.
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Ilmoittautumisen peruminen
Peruminen tehdään kilpailun tiedoista kohdasta ”Muokkaa ilmoittautumisia”. Osanoton voi peruuttaa
viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Päivämäärä on kisan tiedoissa kohdassa ilmoittautumisporras.
Ilmoittautumisportaat on tarkoitettu ilmoittautumisen ajankohdasta riippuvan kilpailumaksun
määräytymiseen. Jos se ilmoittautumisporras, johon on ilmoittauduttu, on päättynyt, ei ilmoittautumista voi
enää perua, vaikka muut portaat olisi vielä voimassa.
Peruessasi ilmoittautumisesi, takaisinperintäongelmaa ei synny, jos seura on maksajana. Jos olet maksanut
peruutettavan kisan itse, joudut perimään maksua kilpailun järjestäjiltä itse.

Muut tapahtumat
IRMAn EsSun seurakalenteriin tultaneen lisäämään myös sellaisia maksullisia tilaisuuksia tai tapahtumia
(esim. asutilaukset), joissa IRMAn käyttö on järkevää. Ilmaisiin EsSun harjoituksiin ilmoittautuminen
hoidetaan kuitenkin edelleen Verkkovihkon tai tulevaisuudessa muun yksinkertaisen nettipalvelun avulla.

Seuran pääkäyttäjät IRMA:ssa
Pääkäyttäjät voivat antaa oikeuksia ja lisätä kisoja. EsSu:n pääkäyttäjä on:
Mika Loukkalahti: mika.loukkalahti@helen.fi; 050-5592940
Lisäksi pääkäyttäjätunnukset ovat tällä hetkellä seuraavilla henkilöillä:
Akseli Galkin
Marco Halen
Tommi Tervakangas
Peri Vesanto

4

