
Timmi ohjeet
Rekisteröidy asiakkaaksi
Rekisteröityneenä 
asiakkaana voit tehdä 
varaushakemuksia.

Kirjaudu

Suomeksi          På Svenska

TUNNISTAUTUMINEN MOBIILIVARMENTEELLA TAI
TUNNISTAUTUMINEN PANKKITUNNUKSILLA

Järjestelmää voi
voi käyttää
seuraavilla
selaimilla:
Firefox
Grome
Opera
Edge



TUNNISTUS
Varmista tietoturvallinen käyttö
Lopetettuasi palvelun käytön, kirjaudu ulos ja sulje selain.!

!

Olet tunnistautumassa palveluun
Vaasan kaupungin Timmi-järjestelmä

Tunnistautumisen yhteydessä sinusta välitetään seuraavat tiedot:

Henkilötunnus:
Sukunimi:
Etunimet: 

Jatka palveluun                         Keskeytä siirtyminen

Valitse itsellesi asiakasrooli. Klikkaa alla olevan 
laatikon tekstissä olevaa ”Täältä ”sanaa.
Tervetuloa      LIIKUNTAPALVELUT      VARSINAINEN     LIIKUNTATOIMI

Jos haluat asioida Timmissa jossakin toisessa asiakasroolissa, yksityise-
nä henkilönä tai jonkin yhteisön edustajana, voit luoda itsellesi, useita 
eri asiakasrooleja kayttöoikeuksien laajennuksen avulla TÄÄLTÄ.
Voit tehda varauksia itsellesi yksityishenkilönä tiloihin, Jolloin sinä itse 
maksat myös varauksesi. Tai sitten voit toimia esimerkiksi edustamasi 
urheiluseuran yhteyshenkilönä ja tehda varauksia seuran nimiin, jolloin 
lasku varauksista menee seuralle. Voit edustaa useita eri tahoja, jolloin 
jokaista tahoa kohti luodaan uusi asiakasrooli sekä annetaan siihen 
tarvittavat tiedot. Jotka kaikki liitetaan käyttössäsi olevaan yhteen ja 
samaan tunnukseen.

Tunnukseesi on liitetty seuraavat asiakasroolit. Valitse alla olevista rooleista ja hallinto-
alueista se, jonka nimissä haluat asioida. Voit vaihtaa rooliasi myöhemmin myös järjes-
telmän yläpalkin asiakasroolit-valikosta, palaamalla Tervetuloa-sivulle. Tällä hetkellä
valittuna oleva asiakasrooli näkyy listalla lihavoituna.

Hallintoalue         Asiakas                 Yhteyshenkilö  Rooli
LIIKUNTAPALVELUT       Liikkuja Liisa
LIIKUNTAPALVELUT                  VARSINAINEN LIIKUNTATOIMI    LIIKKUJA LIISA               0rganisaation yhteyshenkilö



KLIKKAA Tilavaraus

Käyttöoikeuksien laajennus
Hallintoalue         Asiakas                 Yhteyshenkilö  Rooli
LIIKUNTAPALVELUT      Liikkuja Liisa
LIIKUNTAPALVELUT                  VARSINAINEN LIIKUNTATOIMI    LIIKKUJA LIISA                0rganisaation yhteyshenkilö

Tilavaraus
Haluan tehdä varauksia tai jättää varaushakemuksia valitsemiini 
kohteisiin.

Avustushakemukset
Haluan jättää avustushakemuksia.

Ohjelmisto

Hallintoalue         Asiakas                 Yhteyshenkilö  Rooli
LIIKUNTAPALVELUT       Liikkuja Liisa
LIIKUNTAPALVELUT                  VARSINAINEN LIIKUNTATOIMI    LIIKKUJA LIISA                0rganisaation yhteyshenkilö

Uusi – yksityishenkilönä

Uusi - organisaation yhteyshenkilönä

Tällä sivulla voit luoda
itsellesi muita asiakasrooleja. 
Asiakasroolilla tajkoitetaan 
sitä roolia ja hallintoaluetta, 
jolla sinä toimit Timmissä.
Voit tehdä varauksia itsellesi 
yksityishenkilönä tiloihin, 
jolloin sinä itse maksat myös 
varauksesi. Tai sitten voit 
toimia esimerkiksi
edustamasi urheiluseuran
yhteyshenkilönä ja tehdä
varauksia seuran nimiin,
jolloin lasku varauksista
menee seuralle. Voit edustaa 
useita ei tahoja, jolloin jokais-
ta tahoa kohti luodaa uusi 
asiakaskoodi sekä annetaan 
siihen tarvittavat tiedot, jotka 
kaikki liitetään käytössäsi 
olevaan yhteen ja samaan 
tunnukseen.

Tällä sivulla voit luoda
itsellesi muita asiakasrooleja. 
Asiakasroolilla tajkoitetaan 
sitä roolia ja hallintoaluetta, 
jolla sinä toimit Timmissä.
Voit tehdä varauksia itsellesi 
yksityishenkilönä tiloihin, 
jolloin sinä itse maksat myös 
varauksesi. Tai sitten voit 
toimia esimerkiksi
edustamasi urheiluseuran
yhteyshenkilönä ja tehdä
varauksia seuran nimiin,
jolloin lasku varauksista
menee seuralle. Voit edustaa 
useita ei tahoja, jolloin jokais-
ta tahoa kohti luodaa uusi 
asiakaskoodi sekä annetaan 
siihen tarvittavat tiedot, jotka 
kaikki liitetään käytössäsi 
olevaan yhteen ja samaan 
tunnukseen.

KLIKKAA Uusi- organisaation yhteyshenkilönä
Käyttöoikeuksien laajennus



KLIKKAA hallintoalueeksi Liikuntapalvelut.
Käyttöoikeuksien laajennus

Hallintoalue         Asiakas                 Yhteyshenkilö  Rooli
LIIKUNTAPALVELUT       Liikkuja Liisa
LIIKUNTAPALVELUT                  VARSINAINEN LIIKUNTATOIMI    LIIKKUJA LIISA                0rganisaation yhteyshenkilö

LIIKUNTAPALVELUT             hallintoalueen esittely
Tällä sivulla voit luoda
itsellesi muita asiakasrooleja. 
Asiakasroolilla tajkoitetaan 
sitä roolia ja hallintoaluetta, 
jolla sinä toimit Timmissä.
Voit tehdä varauksia itsellesi 
yksityishenkilönä tiloihin, 
jolloin sinä itse maksat myös 
varauksesi. Tai sitten voit 
toimia esimerkiksi
edustamasi urheiluseuran
yhteyshenkilönä ja tehdä
varauksia seuran nimiin,
jolloin lasku varauksista
menee seuralle. Voit edustaa 
useita ei tahoja, jolloin jokais-
ta tahoa kohti luodaa uusi 
asiakaskoodi sekä annetaan 
siihen tarvittavat tiedot, jotka 
kaikki liitetään käytössäsi 
olevaan yhteen ja samaan 
tunnukseen.

Valitse seura kirjoittamalla ao. laatikkoon seuran 
virallinen nimi. Nimi löytyy, kun aloitat kirjoittamaan 
Vaasan u, kone etsii rekisteristä kaikki em. kirjaimella 
alkavat seurat. 

Rekisteröityminen yrityksen tai yhteisön edustajana

Valitsen edustamani organisaation

     VAASAN UIMARIT -36 m

    Organisaatiota ei löytynyt, annan tiedot



Alla mallit, mitkä vaihtoehdot tulee valita
Rekisteröityminen yrityksen tai yhteisön edustajana

Valitsen maksajan

     Varaukseni maksaa edustamani organisaatio
     Eri
     Ei löytynyt, syötän tiedot hetken kuluttua

Rekisteröityminen yrityksen tai yhteisön edustajana

Varauksissa yhteyshenkilönä on
     Minä itse
     Muu henkilö, syötän tiedot hetken kuluttua

Rekisteröityminen yrityksen tai yhteisön edustajana

Varauksissa maksajan yhteyshenkilönä on

      Minä itse
      Sama kuin varaajan yhteyshenkilö
      Muu henkilö
      Ei yhteyshenkilöä

Rekisteroityjän tiedot

Sukunimi*                                  Etunimet*

Lähiosoite*     Postinumero*   Postitoimipaikka*

Sähköpostiosoite*                     Sähköpostiosoite uudelleen*               Puhelin*

Tutustu käyttöehtoihin TÄSTÄ. 

Olen lukenut käyttöehdot ja hyväksyn ne sekä tietojeni tallennuksen järjestelmään.

Tämän jälkeen voit rekisteröityä yhdistyksen nimissä. Kun olet rekisteröitynyt, niin 
liikuntapalveluiden tulee hyväksyä rekisteröinti ennen kuin voit vuoroja anoa. 
Jos siis teet rekisteröinnin viikonloppuna, niin se tullaan hyväksymään vasta 
seuraavana arkipäivänä. 

Tallenna


