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Klicka på infobubblorna i TIMMI för närmare instruktioner i respektive fas. 

  

 

Registrering  

Gå till inloggningssidan för TIMMI på https://varaus.vaasa.fi/WebTimmi/#/26 och klicka på Logga in. 

 

https://varaus.vaasa.fi/WebTimmi/#/26
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Välj önskat inloggningssätt 

 

Som privatperson kan du ansöka om objektsunderstöd till privatpersoner och arbetsgrupper. 

Som kontaktperson för en organisation kan du administrera din förenings/organisations/sammanslutnings 

uppgifter och ansöka om understöd till dem.  

Du kan utöka båda användarrättigheterna med det andra alternativet i ett senare skede. För instruktioner, 

klicka på Utökande av användarrättigheter. 
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Registrering som privatperson 

 

Se till att du fyller i alla fält som är markerade med asterisk (*). 

Personbeteckning behövs för identifiering av personen och för utbetalning av beviljade understöd. 

Läs igenom användarvillkoren och kryssa för punkten ”Jag har läst användarvillkoren och godkänner dem 

samt ger mitt samtycke till att mina uppgifter sparas i systemet". Klicka därefter på Spara. Programmet 

uppmanar dig ännu att kontrollera dina uppgifter. Om allt är i ordning, klicka på Spara.  
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Registrering som kontaktperson för en organisation  

Välj organisationen som du representerar. 

 

Sök organisationens namn i dess officiella form! Officiella namn, föreningsregisternummer och FO-

nummer kan kontrolleras på https://yhdistysrekisteri.prh.fi eller https://www.ytj.fi/. 

 

Skriv in åtminstone de tre första bokstäverna i organisationens namn i sökfältet för att se om den redan 

finns i TIMMI. Observera att organisationen eventuellt har registrerats i systemet med en variant av det 

officiella namnet eller med en vedertagen förkortning. Du kan också söka med FO-numret. Testa olika 

alternativ.  

Om du inte kan hitta organisationen, kryssa för Organisationen kunde inte hittas och ange organisationens 

uppgifter. Klicka sedan på pilen som blivit röd.  

 

 

https://yhdistysrekisteri.prh.fi/?userLang=sv
https://www.ytj.fi/sv/index.html
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Registrering som representant för ett företag eller en sammanslutning  

 

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.  

Eventuella meddelanden och begäran om tilläggsuppgifter skickas till den angivna e-postadressen. 

Personbeteckning behövs för identifiering av personen och för utbetalning av beviljade understöd.  

Jag ger mitt samtycke till att uppgifterna publiceras i organisationssystemet.  

 

Ange organisationens namn i dess officiella form! Officiella namn, föreningsregisternummer och FO-

nummer kan kontrolleras på https://yhdistysrekisteri.prh.fi eller https://www.ytj.fi. 

Läs igenom och godkänn användarvillkoren efter att du fyllt i alla obligatoriska uppgifter. Klicka på Spara, 

kontrollera att uppgifterna som du angett är korrekta och klicka på Spara på nytt. 

 

  

https://yhdistysrekisteri.prh.fi/?userLang=sv
https://www.ytj.fi/sv/index.html
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Utökande av användarrättigheter  

Om du ansöker om understöd till en förening eller sammanslutning, ska du utöka dina användarrättigheter 

så att du representerar sammanslutningen/organisationen. 

Gör så här för att bli representant för en sammanslutning: 

1. Logga in i systemet. 

2. Gå till fliken Egna uppgifter i övre balken och klicka på Utvidga användarrättigheter. 

 

3. Välj den kundroll som du vill utöka dina rättigheter med och godkänn användarvillkoren.  

4. Klicka därefter på Registrera dig, fyll i de obligatoriska fälten och spara.  

 

Ansökan om understöd 

Närmare anvisningar per understödsslag finns på www.vaasa.fi/sv/understod    

 
  

http://www.vaasa.fi/sv/understod
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Behöver du hjälp? Ta kontakt  

Medborgarinfon  

tfn +358 6 325 1550 

kansalaisinfo@vaasa.fi 

Biblioteksgatan 13, Vasa  

 

Samservicen i Lillkyro 

tfn +358 6 325 8400 

yhteispalveluvahakyro@vaasa.fi 

Lillkyrovägen 11, Lillkyro 

 

Nätpunkten Senjor 

för alla Vasabor som fyllt 65 år 

servicesekreterare +358 40 559 52 98, camilla.stenman@vaasa.fi 

Berggatan 2–4, Vasa 

 

 

mailto:kansalaisinfo@vaasa.fi
mailto:yhteispalveluvahakyro@vaasa.fi
mailto:camilla.stenman@vaasa.fi

