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SUUNNISTUSKILPAILUIHIN ILMOITTAUTUMINEN

IRMA-tietojärjestelmä kilpailuihin ilmoittautumisessa
IRMA on Suunnistusliiton verkkopalvelu Ilmoittautumis Ranki ja MAksujärjestelmä. Sen yksi keskeinen
osa on ilmoittautumispalvelu. IRMA:n kautta maksetaan myös kilpailulisenssimaksut, jonka lunastaminen on
välttämätön ennen kilpailuihin ilmoittautumista (lukuun ottamatta Jukolan ja Venlojen viestiä sekä joitain
yksittäisiä muita kilpailuja) .
Lisenssiä maksetaan Irman sivuvalikosta löytyvän ”lunasta lisenssi” linkin kautta. (lunasta lisenssi > lisää
henkilö > näytä/luo käyttäjä > lunasta lisenssi)
IRMAan pääsee Espoon Suunnan nettisivujen vasemman reunan pikalinkistä tai suoraan Suunnistusliiton
sivuilta: https://irma.suunnistusliitto.fi/irma/public/competitioncalendar/view?lang=fi, oikea yläkulma.
IRMA:n käyttöohjeita löytyy täältä:
http://www.suunnistusliitto.fi/SSL/sslwww.nsf/sp2?open&cid=content24DD27	
  
	
  
Käyttäjätunnus IRMAssa on lisenssinumero. Salasana on aluksi henkilötunnuksen loppuosan 4 viimeistä
merkkiä, mikäli 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 pääkäyttäjältä voi pyytää uutta salasanaa.
Mikäli henkilöä ei ole olemassa vielä laisinkaan IRMAssa (etsi ”Käyttäjät” kohdan hakutoiminnolla), hänet
voidaan luoda uutena käyttäjänä seuran pääkäyttäjän toimesta 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 puhelinnumero,
sähköpostiosoite ja postiosoite ja EMIT-numerosi (kirjautuu automaattisesti kilpailuilmoittautumisen
yhteydessä). EMIT-numero vaihdetaan Käyttäjän tiedot / Muokkaa.
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Henkilökohtaisiin kilpailuihin ilmoittautuminen
1)

Valitse 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)

Paina ko kisan tiedoista’Ilmoittaudu’
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3)

Valitse itsesi ja mahdollisesti muita.

4)

Valitse kilpailusarjasi ja osallistumisesi monipäiväisten kisojen eri päiville. Paina”Jatka”
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Hyväksy ilmoittautumiset

.

6) Kilpailuilmoittautumisen maksaminen
Hyväksymisen jälkeen IRMA-palvelu ohjaa automaattisesti kilpailuilmoittautumisen maksamiseen.
Aikaisemmin oli mahdollista valita seura maksaa –vaihtoehto kaikkiin kisoihin jolloin osanottomaksut
perittiin jälkikäteen seuran ylläpitämän kilpailutilin kautta. ”Seura maksaa” –valinta on vuoden 2013-lopun
päätöksen mukaisesti muutettu niin, että se on mahdollista vain SM-kisoihin sekä alle 20-vuotiailla nuorilla
tiettyihin kisoihin (mm. AM-kisat ja muita EsSun sisimmässä olevan tukilistan mukaisia kisoja). Seuran
tukemissa kilpailuissa on ”seura maksaa”- toiminto edelleen käytössä. Muutoin kisamaksut hoidetaan
kilpailijan itsensä toimesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Ohjautuu	
  verkkomaksuun	
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Seuran	
  tukemat	
  kilpailut	
  

Pääsääntöisesti ilmoittautumiset maksetaan siis itse ja ”seura maksaa” -valintaa ei ole käytettävissä. Silloin
kisa maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä ja siirrytään 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.
Kun ”Seura maksaa” –valinta on käytössä, valitse vielä kohtaan ”Haluatko siirtää ilmoittautumiset seuralle
maksettavaksi” –kohtaan Kyllä, niin ilmoittautuminen on tehty. Ilmoittautumisesi voit tarkistaa kisan
tiedoista. Kaikki maksetut ilmoittautumisesi voi tarkistaa ”Käyttäjät/Käyttäjän tiedot -> Ilmoittautumiset”.
5)

Ilmoittautumisen peruminen

Henkilökohtaisen kisan 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 olisivat vielä voimassa.
Peruessasi ilmoittautumisesi, ei jo maksettu ilmoittautuminen palaudu automaattisesti vaan joudut perimään
maksua takaisin kilpailun järjestäjiltä.
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Viesti-ilmoittautumiset
Viesteihin ilmoittaudutaan EsSun MyClub-palvelussa eli IRMAan ei enää kirjata viestihalukkuuksia
vaikka siellä tällainen mahdollisuus onkin ( päätös 4/2014). Kaikki seuran jäsenet ovat saaneet
käyttöoikeuden ja käyttöohjeet myClubiin sähköpostitse. Mikäli kirjautumisessa on ongelmia, ota yhteyttä
Marco Haleniin (pj@espoonsuunta.fi)
1) Viesti-ilmoittautumista tai juoksuhalukkuuden ilmoittamista varten kirjaudu omilla tunnuksilla EsSun
sivujen kautta myClub-palveluun.
	
  

2) Hae kalenterista viestikilpailu
3) Paina ”Ilmoittaudu nyt”

4) ”Ilmoittaudu nyt” lokeron alle avautuu luukku, jossa ”selite” osioon kirjataan viestisarja ja halutessa voi
myös kirjata osuus/joukkuetoiveita. Siis toiveet mieluiten ”selite”osioon eikä ”kommentti” osioon.
5) Paina ”Osallistun”. Joissain viesteissä on aktivoituna myös mahdollisuus ilmoittaa ”Ehkä”
osallistumisesta jolloin valitsijat tietävät että henkilö on tarvittaessa käytettävissä joukkueisiin.

SELITE	
  

KOMMENTTI	
  

Huomioi, että myClub ilmoittautumisen sulkeutumisajankohta on muutama pv ennen varsinaista
ilmoittautumisen umpeutumista, jotta viestijoukkueet ehditään koota. Ilmoittautumisen sulkeutuminen näkyy
myClub kalenterissa tapahtuman kohdalla.
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Laskutus viestikilpailuista lähetetään osallistujille myClubin kautta. Viesti-kilpailun osallistuminen voidaan
perua myClub kautta ennen ilmoittautumisen sulkeutumista.

Muut seuran tapahtumat, leirit ja ulkomaiset viestit
Ulkomaisiin viestikilpailuihin, seuran omiin tapahtumiin ja leireille ilmoittautuminen hoidetaan EsSun
MyClub-palvelun kautta.

Seuran pääkäyttäjät
IRMA
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
Paula Hakulinen
Marco Halen
Harri Jakobsson
Sanna Tervakangas
Tommi Tervakangas

MyClub
•

Marco Halen : pj#espoonsuunta.fi
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