
IRMA-tietojärjestelmä    17.12.2011 ML, AV ja ME 

IRMA -tietojärjestelmä ja sen käyttäjätunnus 

IRMA on Suunnistusliiton uusi verkkopalvelu Ilmoittautumis Ranki ja MAksujärjestelmä. Sen yksi keskeinen osa 
on ilmoittautumispalvelu. IRMA korvaa jatkossa Verkkovihko -ilmoittautumisen. 
 
IRMAan pääsee Pyrinnön nettisivujen kohdasta Toiminta (eli samassa paikassa kuin Verkkovihkokin) tai suoraan 
Suunnistusliiton sivuille: http://irma.suunnistusliitto.fi/ oikea yläkulma. 
 
Kirjautumisohjeet sivulta: http://www.suunnistusliitto.fi/SSL/sslwww.nsf/sp?open&cid=content250674 
Käyttöohjeita löytyy 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. Salasanan (sotun) viimeinen merkki ISOLLA, jos on aakkonen. 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. Voit tehdä itse uuden/puuttuvan henkilön järjestelmään 
(Kirjaudu IRMAan -> Rekisteröidy). Myös seuran pääkäyttäjä voi tehdä uuden henkilön IRMAan. 

 

Muuta salasanasi heti ensimmäisellä kirjautumiskerralla haluamaksesi (vasemmassa valikossa ”Käyttäjän tiedot” ja 
sieltä edelleen omien tietojen alta ”Muokkaa käyttäjää” ja ”Vaihda salasana”. 
Tarkista heti myös puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite. EMIT-numeroa voi myös vaihtaa. 



 

Ilmoittautuminen 

1) Valitse kilpailukalenterista oikea kisa 

 

2) Paina ko. kisan tiedoista ’Ilmoittaudu’ 

 

Paina ”Ilmoittaudu itse”. Valitse sarja. Jos valinnat ovat kunnossa, paina ”Jatka”. 

Vaihtoehtoisesti paina ennen jatkoa ”Ilmoita muita”. Käytä muiden ilmoittamiseen ”Suunnistuskaverit” toimintoa. 
Se on nopeampi ja vähentää virhemahdollisuuksia. Todennäköisesti ilmoitat aina samoja henkilöitä (esim 
perheenjäsenet), joista voit tehdä listan. 



 

Suunnistuskaverit lista tehdään erikseen toiminnolla: ”Käyttäjät/Suunnistuskaverit”.  

 

 

3) Valitse maksaako seura 
 
Jos maksat itse, voit ilmoittaa kenet tahansa mistä tahansa seurasta. TP:n pääkäyttäjä voi antaa luvan ilmoittaa 
seuran jäseniä siten, että seura maksaa. Luvan voi antaa myös seuran ulkopuolisille henkilöille, jolla on IRMA 
käyttäjätunnus. Jos oikeutta ei ole, ”Seura maksaa” valintaa ei voi tehdä. 



 
Irma-kaudellakin jatketaan (ainakin toistaiseksi) TP-käytäntöä, jossa seura antaa luvan maksattaa osanottomaksut 
seuralla ja että ne peritään kilpailijoilta jälkikäteen ryhmien (Oravat, Nuoret, Edustus, Muut =kaikki muut) sopimien 
sääntöjen mukaan.   
 
4) Paina ’Hyväksy ilmoittautumiset’ 

Jos olet valinnut seuran maksun, ilmoittautuminen on tehty. Seuran tarvitsee maksaa maksut vasta 
ilmoittautumisajan jälkeen. 

Jos haluat maksaa ilmoittautumisesi 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.  

Voit tarkistaa, että kaikkien ilmoittamiesi henkilöiden ilmoittautuminen on onnistunut, kisan tiedoista kohdasta 
Muokkaa ilmoittautumisia. Kaikki maksetut omat ilmoittautumisesi voit tarkistaa ”Käyttäjät/Käyttäjän tiedot -> 
Ilmoittautumiset”. 

Ilmoittautumisen peruminen 

Peruminen tehdään kilpailun tiedoista kohdasta ”Muokkaa ilmoittautumisia”. Osanoton voi peruuttaa viimeiseen 
ilmoittaumispäivään 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 myös perimään maksua kilpailun järjestäjiltä itse.  

Seuran yhdyshenkilöt = pääkäyttäjät 

Pääkäyttäjät voivat antaa oikeuksia ja lisätä kisoja. TP:n pääkäyttäjiä ovat:  

• Mauri Laasonen: mauri.laasonen@tut.fi; 040-5259400 
• Mikko Eskola: mikkoeskola@kolumbus.fi; 0400-568693 
• Ari Virekunnas: ari.virekunnas@kolumbus.fi; 050-3232037 

 
Ja eikun tarkistamaan omat tietosi ja ilmoittautumaan kisoihin!  
 
  


