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TIMMI-VARAUSJÄRJESTELMÄÄN REKISTERÖITYMINEN / VAASANSEUDUN AREENAT 

Kirjautumissivu https://varaus.vaasa.fi/WebTimmi/#/18  

 

Klikkaa [Rekisteröidy]-painiketta. HUOM! Rekisteröityjän tulee olla täysi-ikäinen. 

 

 

Valitse haluatko asioida yksityishenkilönä, vai jonkun organisaation (seura, yritys, yhdistys) 

yhteyshenkilönä. Lisätietoja valinnasta-kohdasta löydät enemmän tietoa asiakasrooleista ja niiden 

valinnasta. 

Myös sivuilla olevista sinisistä infopalloista löydät lisätietoja. 

 

https://varaus.vaasa.fi/WebTimmi/#/18
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TIMMI-VARAUSJÄRJESTELMÄÄN REKISTERÖITYMINEN / VAASANSEUDUN AREENAT 

Rekisteröityminen yksityishenkilönä 

 

 

Anna ajantasaiset henkilötietosi järjestelmään. Lue palvelun käyttöehdot ja ruksaa kohta ”Olen 

lukenut palvelun käyttöehdot ja hyväksyn ne, sekä tietojeni tallennuksen järjestelmään”. 

Klikkaa [Tallenna]. 

Saat sähköpostiosoitteeseesi viestin, jossa olevaa linkkiä klikkaamalla vahvistetaan 

rekisteröitymisesi. 

Tämän jälkeen voit kirjautua järjestelmään ja jättää tiloihin varaushakemuksia. Ennen 

varaushakemusten jättämistä tutustuthan myös varaus- ja peruutusehtoihimme, sekä 

hallien/tilojen pelisääntöihin. 
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TIMMI-VARAUSJÄRJESTELMÄÄN REKISTERÖITYMINEN / VAASANSEUDUN AREENAT 

Rekisteröityminen organisaation yhteyshenkilönä 

 

 

Etsi edustamaasi organisaatiota asiakasrekisteristämme sen virallisella nimellä. Mikäli et löydä 

organisaatiota tällä tiedolla, laita ruksi kohtaan ”Organisaatiota ei löytynyt, annan tiedot”. 

HUOM! Sinulla tulee olla organisaation lupa rekisteröityä sen yhteyshenkilöksi. 

 

 

Valitse varauksille maksaja (juridinen asiakas), joka on vastuussa tällä roolilla tekemissäsi 

varauksissa. 

 

 

Valitse henkilö, joka toimii yhteyshenkilönä tällä roolilla tekemissäsi varauksissa. 
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TIMMI-VARAUSJÄRJESTELMÄÄN REKISTERÖITYMINEN / VAASANSEUDUN AREENAT 

 

Valitse maksajan yhteyshenkilö, mikäli haluat että tällä roolilla tehdyissä varauksissa lasku 

lähetetään esimerkiksi suoraan rahastonhoitajan kotiosoitteeseen. Mikäli lasku menee suoraan 

organisaation osoitteeseen, maksajan yhteyshenkilöä ei tarvitse lisätä. 

HUOM! Mikäli lisäät toisen henkilön organisaation yhteyshenkilöksi, tai maksajan yhteyshenkilöksi, 

tunnuksesi vahvistetaan vasta, kun tämä/nämä henkilö(t) ovat hyväksyneet omien tietojensa 

tallentamisen järjestelmään heille lähetetyn sähköpostiviestin kautta. 

 

 

Anna ajantasaiset henkilötietosi järjestelmään, sekä tarvittaessa organisaation, tai muun 

yhteyshenkilön tiedot. Lue palvelun käyttöehdot ja ruksaa kohta ”Olen lukenut palvelun 

käyttöehdot ja hyväksyn ne, sekä tietojeni tallennuksen järjestelmään”. 

Klikkaa [Tallenna]. 



 

Sivu 5 / 5 
 

TIMMI-VARAUSJÄRJESTELMÄÄN REKISTERÖITYMINEN / VAASANSEUDUN AREENAT 

Käyttöoikeuksien laajentaminen 

 

 

Kun kirjaudut järjestelmään tunnuksillasi, Tervetuloa-sivulla on vihreän kehyksen sisällä linkki, 

jonka kautta voit laajentaa käyttöoikeuksiasi joko yksityishenkilöksi, tai jonkun toisen 

organisaation yhteyshenkilöksi. Valitse aukeavalta sivulta se asiakasrooli, jonka haluat lisätä: Uusi 

– yksityishenkilönä, tai Uusi – organisaation yhteyshenkilönä. Anna tarvittavat tiedot aikaisemman 

ohjeen mukaisesti. 

Vihreän kehyksen alapuolella näkyvät käyttäjätunnukseesi liitetyt asiakasroolit. 


