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* Valitse rekisteröitymistapa sen mukaan, haetko tunnuksia käyttöösi
yksityishenkilönä vaiko organisaation edustajana. Organisaation edustajana
sinulla tulee olla nimenkirjoitusoikeus edustamaasi organisaatioon.

Rekisteröityminen yksityishenkilönä
Siirry yksityisenä henkilönä rekisteröitymiseen alla näkyvän osoitteen kautta:
https://asp3.timmi.fi/WebTimmi/login.do?loginName=tuusula_selaaja&password=timmi&contentLink=getRegister.do
Yksityishenkilönä rekisteröityessäsi täytä lomakkeelle (kuva 1) vähintään (*) tähdellä
merkityt pakolliset tiedot. Lomake aukeaa osissa näytöllesi alkaen perustiedoista, päättyen lisätietoihin ja tallennukseen. Yksityishenkilönä sinun tulee olla täysi-ikäinen.
Siirry osion täytettyäsi eteenpäin nuolella. Tarvittaessa voit palata edelliseenkin osioon.

Rekisteröitymisessä sähköpostiosoitteestasi tulee tunnuksesi ja antamasi salasanan
tulee olla vähintään 8 merkkiä pitkä. Samainen salasana toimii salasananasi tilavarausohjelmaan kirjautumisessa (s. 7).
Kuva 1:

Lisätietoja-kohdassa voit antaa mitä tahansa rekisteröitymiseen liittyvää lisätietoa ja
rastittaa hyväksynnän sähköpostitse toimitettaville palvelua koskeville tiedotteille
(kuva 2), joissa lähettäjänä on Tuusulan kunnan kasvatus- ja sivistystoimen tilavaraus@tuusula.fi -sähköposti. Tiedotteet liittyvät lähinnä hakuaikojen alkamiseen tai ohjelman käyttöön.
Tutustu Lue käyttöehdot -linkistä käyttöehtoihin ja hyväksy ne rastimalla valintalaatikko
(kuva 2). Käyttäessäsi Timmiä hyväksyt vuoropäätöksen sähköisen tiedoksiannon.
Lopuksi painamalla [Tallenna] painiketta rekisteröityminen ilmestyy antamiesi tietojen
tarkastuksesi jälkeen asiakkaita hyväksyvälle operatiiviselle käyttäjälle käsiteltäväksi,
joka joko hyväksyy, hyväksyy muutoksin tai hylkää rekisteröitymisen. Huomaathan, että
tunnusten hyväksyminen vaatii kuvallisen henkilötodistuksen esittämisen (poikkeuksena aikavälillä 3/2014-2/2016 rekisteröityneet, joiden tiedot ovat ennallaan → tunnukset hyväksytään ilman esittämistä). Henkilötodistus esitetään operatiiviselle käyttäjälle henkilökohtaisella esittämiskäynnillä. Yhteystiedot löydät täältä.
Kuva 2:

Info-pallosta
klikatessa saat lisäohjeita rekisteröinnin suorittamiseen. Ohjelma
myös avustaa sinua rekisteröitymisessä.

Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen) edustajana
rekisteröityminen
Siirry organisaation edustajana rekisteröitymiseen alla näkyvän osoitteen kautta:
https://asp3.timmi.fi/WebTimmi/login.do?loginName=tuusula_selaaja&password=timmi&contentLink=getClubRegister.do
Yrityksen ja yhdistyksen edustajana rekisteröintisi poikkeaa yksityishenkilön rekisteröinnistä muutamalla merkitsevällä tavalla. Ensinnäkin organisaation edustajana (nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilönä) rekisteröityessäsi täytät laajemmin tietoja rekisteröityessäsi.
Rekisteröityessä annat ensin omat yhteystietosi, valitset roolisi edustamassasi organisaatiossa (yhdistys, yhteisö) sekä syötät haluamasi salasanan (kuva 3). Antamasi sähköpostiosoite toimii käyttäjätunnuksena. Tämän jälkeen syötät edustamasi organisaation
(yritys, yhdistys, yhteisö jne.) tiedot.
Kuva 3:

Antamasi salasana
toimii käyttäjätunnustesi salasanana
operatiivisen käyttäjän
hyväksyttyä tunnukset
käyttöösi.

Siirry osion täytettyäsi eteenpäin nuolella. Tarvittaessa voit palata edelliseenkin osioon.

Henkilökohtaisten tietojen täytön jälkeen täytät edustamasi organisaation tiedot (s. 5,
kuva 4). Organisaatio on mahdollista valita jo Timmin asiakasrekisterissä olevista organisaatioista tai voit luoda uuden organisaation. Mikäli asiakasrekisteristä löytyy useammat olemassa olevat asiakastiedot, valitse niistä soveltuvin. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä ohjelman operatiiviseen käyttäjään p. 040 314 3402 tai tilausvaraus@tuusula.fi
valittujen asiakastietojen päivittämiseksi.

Kuva 4:

Uutta organisaatiota lisättäessä pakollisia tietoja (merkitty * tähdellä) ovat organisaation nimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelin sekä kotikunta/kotipaikka. Lisäksi asiakkaaseen voidaan syöttää y-tunnus, www-osoite, rekisterinumero, rekisteröintivuosi ja yhdistyksen tilikausi. Rekisteröitymisessä valitaan lisäksi,
mikä organisaatio toimii sinun tekemien varausten maksajana sekä varausten mahdolliset yhteyshenkilöt (kuva 5).
Kuva 5:

Lisätietoja-kohdassa voit antaa mitä tahansa rekisteröitymiseen liittyvää lisätietoa ja
rastittaa hyväksynnän sähköpostitse toimitettaville palvelua koskeville tiedotteille (s. 3,
kuva 2), joissa lähettäjänä on Tuusulan kunnan kasvatus- ja sivistystoimen tilavaraus@tuusula.fi -sähköposti. Tiedotteet liittyvät lähinnä hakuaikojen alkamiseen tai ohjelman käyttöön.
Tutustu Lue käyttöehdot -linkistä käyttöehtoihin ja hyväksy ne rastimalla valintalaatikko
(s. 3, kuva 2). Käyttäessäsi Timmiä hyväksyt vuoropäätöksen sähköisen tiedoksiannon.
Lopuksi painamalla [Tallenna] painiketta rekisteröityminen ilmestyy asiakkaita hyväksyvälle operatiiviselle käyttäjälle käsiteltäväksi, joka joko hyväksyy, hyväksyy muutoksin
tai hylkää rekisteröitymisen. Huomaathan, että tunnusten hyväksyminen vaatii maksimissaan kolme (3) kuukautta vanhan yhdistysrekisteriotteen esittämisen, josta ilmenee nimenkirjoitusoikeutesi edustamaasi organisaatioon (poikkeuksena aikavälillä
3/2014-2/2016 rekisteröityneet, joiden tiedot ovat ennallaan → tunnukset hyväksytään ilman esittämistä). Ote esitetään operatiiviselle käyttäjälle joko toimittamalla se
sähköpostitse tai henkilökohtaisella esittämiskäynnillä. Esittämistavat ovat esiteltynä
täällä.
Info-pallosta
klikatessa saat lisäohjeita rekisteröinnin suorittamiseen. Ohjelma
myös avustaa sinua rekisteröitymisessä.

Kirjautuminen ja omat tiedot
Kun rekisteröinti on suoritettu ja tunnus/salasanapari on hyväksytty käyttöösi operatiivisen käyttäjän toimesta (huomaathan, että antamasi sähköpostiosoite on tunnuksesi ja
salasanasi olet antanut rekisteröitymisvaiheessa), voit kirjautua Timmiin varaushakemusten tekemistä varten.
Kirjautumisosoite:
https://asp3.timmi.fi/WebTimmi/login.do
Tunnus kenttään syötettään tunnus ja salasana kohtaan salasana ja painetaan
[Kirjaudu].
Unohditko salasanasi?

Unohtuneen salasanan saat vaihdettua tästä Unohditko salasanasi? -linkistä. Syötä käyttäjätunnus-kenttään oman sähköpostiosoitteensa, jolla olet rekisteröitynyt järjestelmään (kuva 6). Klikkaamalla [Hyväksy], järjestelmä lähettää uuden salasanan antamaasi
sähköpostiin, mikäli kyseinen sähköposti löytyy rekisteristä.
Kuva 6:

Asiakkaan omat tiedot
Omat tiedot valikon takaa voit ylläpitää omia tietojasi Timmissä (kuva 7), vaihtaa salasanasi ja ottaa käyttöön uusia asiakasrooleja.
Kuva 7:

Käyttöoikeuksien laajennus

Käyttöoikeuksien laajennus -välilehdellä (kuva 8) voit laajentaa käyttäjätunnustesi asiakasrooleja. Eli tätä kautta voit rekisteröityä eri asiakasroolilla. Näin ollen yhdellä käyttäjätunnuksella voidaan kirjautua Timmiin ja kuitenkin asioida siellä eri rooleilla. Esim. yksityishenkilönä ja/tai yhden tai useamman organisaation yhteyshenkilönä.
Kuva 8:

Olemassa olevat asiakasroolit ja hallintoalueet (Näytä/piilota) linkistä saadaan näkyviin
ne hallintoalueet, joille asiakas-käyttäjälläsi on jo rooli olemassa (Tuusulassa on käytössä hallintoalue nimeltään Tuusulan kunta). Lisäksi siitä näkee onko ko. hallintoalueelle asiakasroolisi olemassa yksityishenkilönä vai organisaation yhteyshenkilönä.
Jos aiempi asiakasroolisi on yksityishenkilö, asiakasroolin käyttöönotto tapahtuu välittömästi. Kun asiakasrooliksi on valittu organisaation yhteyshenkilö, avautuu näkymään rekisteröintilomake täytettäväksesi.
Jos aiempi asiakasroolisi on organisaation yhteyshenkilönä, avautuu rekisteröintilomake
tarkistettavaksi/täydennettäväksi. Organisaation yhteyshenkilön rekisteröitymishakemus lähetetään hyväksyttäväksi.

Varauskalenterin käyttö
Kun olet kirjautunut Timmiin, pääset tarkastelemaan tilaprofiilikohtaisia kalentereita
lähtösivulta kohdasta Varauskalenteri.

Kun olet siirtynyt kohtaan Varauskalenteri, eteesi aukeavassa näkymässä on seuraavia
huomioitavia ominaisuuksia:
Liukupalkit

Ajankohdan valinta

Resurssin valinta (tilaprofiili sis. rakennuksia ja tiloja)

Asetukset (kalenterin koko)
Välilehdet

Varauskalenterin vasemmalta laidalta löytyy piilotettava liukupalkki. Liukupalkin saat
esille klikkaamalla reunoilla näkyviä välilehtiä. Liukupalkista löytyvät ajankohdan valinta,
tilaprofiilin (=resurssi) valinta ja kalenterin asetukset (kalenterin koko).
Liukupalkissa ajankohdan ja tilan valinta välilehdillä toistuvat seuraavat painikkeet:
[Päivitä kalenteri] painikkeella tehdyt valinnat päivittyvät varauskalenterille
[Palauta nykypäivään] painikkeella siirrytään varauskalenterilla kuluvaan päivään.
[Palauta alkutilaan] painikkeella tyhjenee kaikki käyttäjän tekemät valinnat liukupalkissa
ja ohjelma siirtyy varauskalenterin alkunäkymään.

Tilojen valinta

Haluttu tilaprofiili valitaan kalenterille vasemman laidan liukupalkista, |talokuvakkeen|
välilehdeltä.

Lisätietoja tilaprofiilien sisältämistä rakennuksista ja tiloista verkkosivuilla:
Koulujen liikuntasalit*
Liikuntapalveluiden tilat*
Metsäpirtti kaikki tilat*
Nuorisopalveluiden tilat
Perhekeskukset
Voit tehdä varaushakemuksia yllä *-merkillä merkittyjen tilaprofiilien alta löytyviin tiloihin (osaan niistä tiloista sinulla on vain selausoikeus eli varaustilanteen tarkasteluoikeus). Mikäli saat varaushakemuksen tekoyrityksestä ilmoituksen ”Ei varausoikeutta”,
hakeminen ei ole vielä mahdollista ao. rakennukseen/tilaan Timmin kautta. Lisätietoja
muista varaamistavoista p. 040 314 3402.
Rakennukset/tilat tulevat automaattisesti ruksituiksi (seuraavalla sivulla esimerkkinä
Koulujen liikuntasalit -tilaprofiilin näkymä). Jätä haluttu rakennus/tila ruksituksi ja
poista listauksesta punaisesta ruksista muut, paina lopuksi kohtaa Päivitä kalenteri.
Varaushakemuksen voi tehdä vain yhteen rakennukseen/tilaan kerrallaan.

Klikkaamalla |Ajankohta| välilehteä voidaan valita viikko, viikonpäivät sekä kellonaikaväli. Jos päiviä ei ole valittuna, kalenterille päivittyy automaattisesti kuluva viikko. Katso
tarkemmat ohjeet ajankohdan valinnasta seuraavasta kohdasta.
Ajankohdan valinta

Kalenterille avattavat ajankohdat valitaan vasemman laidan liukupalkista. Ajankohta valitaan kalenterikuvakkeen välilehdeltä.
|Kalenteri| välilehdellä haettavan vuoron kuukausi ja vuosi valitaan pudotusvalikoista
(s. 14, kuva 9), tai siirtymällä kuukausi kerrallaan eteenpäin kalenterin yläpalkin nuolista.

Kuva 9:

Yhden päivän kalenterille saa klikkaamalla kyseistä päivämäärää pienestä kalenterista.
Ruksaamalla kalenterin alapuolella viikonpäivien kohdalla olevat kentät, saadaan kalenterille näkyviin koko viikko tai useita päiviä. Viikkonumeroa klikkaamalla saadaan kyseisen viikon päivät kalenterille.
Kalenteri näkymän aikavälin ja oletusjakson pituuden voi määrittää ajankohta välilehdeltä. Syöttämällä kellonaikavälin ja klikkaamalla [Päivitä kalenteri], saadaan kyseinen
ajankohta kalenterille näkyviin.
Jakson pituus määrittää yhden varaussolun eli varauksen oletuspituuden kalenterilla.
Ensimmäisessä sarakkeessa on jakson tunnit ja toisessa minuutit. Jakso voidaan määritellä viiden minuutin tarkkuudella ja ohjelmisto pyöristää seuraavaan viiteen minuuttiin,
mikäli jokin muu aika syötetään.
Ruksaamalla päivien valinta kohdan voidaan valita yksittäisiä päiviä klikkaamalla haluttuja ajankohtia. Valitut päivät listautuvat |Valitut päivät| välilehdelle. Tätä toimintoa
voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun kalenterille halutaan yksittäisiä päiviä tai esimerkiksi kaikki kuukauden tiistait.

Kalenterilla liikkuminen

Isolla kalenterilla voidaan liikkua nopeasti ajankohdasta toiseen ilman pikkukalenterilta
tapahtuvaa ajankohdan valintaa. Kalenterin yläpalkkiin on sijoitettu nuolet, joilla voidaan selata viikkoja eteen tai taaksepäin.

Kalenterilla päivämääriä klikkaamalla päästään vain kyseisen päivämäärän näkymään.
Mikäli on valittuna yksi päivä, voidaan siirtyä päivän eteen tai taakse yksittäisillä nuolilla. Kaksoisnuolta painamalla siirrytään viikolla eteen tai taakse samaan viikon päivään.

Varaushakemusten teko
Tehdessäsi varaushakemusta tulee varaajan ja maksajan tiedot suoraan antamistasi
asiakastiedoista.
Varaushakemuksen tekemiseksi täytetään Uusi varaushakemus -lomake (s. 17, kuva 11) ja
painetaan lopuksi [Tallenna varaushakemus]. Varauslomakkeelle pääsee valittuaan ensin halutun rakennuksen tai tilan kalenterinäkymän ruudulle seuraten kohtia Tilojen
valinta, Ajankohdan valinta ja Kalenterilla liikkuminen.
Kun halutun rakennuksen tai tilan kalenteri on näkyvissä, varaushakemuslomake aukeaa napauttamalla kalenterista valkoista laatikkoa (kuva 10) halutun aloituspäivän ja
kellonajan kohdalta. Harmaalla merkityt aikalaatikot ovat käyttöaikarajoitteita, jolloin
haluttu rakennus tai tila ei ole haettavissa käyttöön. Punaisella merkityt laatikot ovat
varauksia, joiden päälle ei voi tehdä uutta varaushakemusta.
Kuva 10:

Kuva 11:

Täytä lomakkeeseen pyydetyt tiedot. Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.
Kiinnitäthän hakemasi käyttövuoron aikaväliin huomiota:
 Vakiovaraushakemukseen merkitään vakiovarauksen aloituspäivä ja päättymispäivä (yleensä kyseessä on lukuvuosi tai toimintakausi) ja Toistuu-kohtaan Joka
viikko -valinta.
 Mikäli kyseessä on ns. yön yli -varaus, varauslomakkeen Ajankohta-kohdan ensimmäinen laatikko viittaa aloituspäivän alkamiskellonaikaan ja toinen Ajankohtalaatikko päättymispäivän kellonaikaan.
Valitse Luokittelu-kohtaan kuvaavin vaihtoehto, huomaahan, että eri tiloissa käytetään
eri luokitteluja (mm. koulut (=koulutilat), liikuntapalvelut ja Metsäpirtti).
Huomaathan myös, että osassa rakennuksistamme/tiloistamme pyydetään täyttämään
Kävijämäärä 1 -kenttä (koulutilat, liikuntapalveluiden tilat) ja osassa sen lisäksi myös Kävijämäärä 2 -kenttä (tämä kenttä koskee Metsäpirtin tiloja, jossa kävijämääräksi 1 kirjataan alle 29-vuotiaiden määrä ja kävijämäärä 2 yli 29-vuotiaiden määrä).

Lomakkeen täyttämisen ja tallentamisen jälkeen järjestelmä ilmoittaa varaushakemuksen onnistuneesta tai epäonnistuneesta luomisesta (kuva 11).
Kuva 11:

Varaushakemus siirtyy nyt hakemusten käsittelijän käsiteltäväksi, joka joko hyväksyy,
hylkää tai hyväksyy muutoksin hakemuksen. Huomaathan, että eri tiloissa on vaihtelevat hakemusten käsittelyajat.
Saat tiedon varaushakemuksesi hyväksymisestä tai hylkäämisestä ilmoittamaasi sähköpostiin joko ohjelman lähettämällä vahvistus- tai hylkäämisviestillä (mm. yksittäiset
käyttövuorot) tai erikseen koontipäätöksistä sähköpostiviestinä (vakiovuoropäätökset, vuosipäätökset).

Lisätietoja Timmin käytöstä:
Pia Visti-Korhonen
Tuusulan kunta
Kasvatus- ja sivistystoimi
p. 040 314 3402
tilavaraus@tuusula.fi

