
Kilpailuhakemuksen luonti IRMA-järjestelmässä 

Sisäänkirjautuminen 

1. Mene nettisivulle https://irma.suunnistusliitto.fi 

2. Kirjaudu valitsemalla oikealta ylhäältä ”Kirjaudu IRMA:an” 

3. Kirjoita lisenssinumerosi ja salasanasi 

4. Valitse aktiivinen roolisi (suunnistaja, seura tai alue). Jos sinulla ei ole kuin suunnistaja-oikeudet 

tätä kohtaa ei näytetä. 

5. Jos sinulla ei ole vielä seuran pääkäyttäjän oikeuksia, pyydä seuran pääkäyttäjää lisäämään sinut 

seurasi pääkäyttäjäksi, katso ”Seuran pääpääkäyttäjien lisääminen”. 

 

Seuran pääkäyttäjien lisääminen (seuran pääkäyttäjän toiminto) 

1. Kirjaudu IRMA:an kohdan ”Sisäänkirjautuminen” mukaisesti valitsemalla kohdassa 4 aktiiviseksi 

rooliksi seura. 

2. Paina vasemmasta palkista ”Muokkaa seuraa” 

3. Paina Pääkäyttäjät-ikkunan alta kohtaa ”Lisää käyttäjä” 

4. Etsi haluamaasi henkilöä lisenssinumerolla tai etunimellä tai sukunimellä tai seuran nimellä (ei 

lyhenteellä). Paina nappia ”Hae” 

5. Valitse oikean puolen listasta haluamasi henkilö painamalla hänen riviään, jolloin valitun henkilön 

rivi muuttuu siniseksi. Valitse kyseinen henkilö seuran pääkäyttäjäksi painamalla vasemmalla 

alhaalla olevaa nappia ”Valitse” 

6. Valitun henkilön tulisi nyt näkyä Pääkäyttäjät-listauksessa. 

7. Paina nappia ”Tallenna” 

 

Kilpailuhakemuksen luominen 

 

Huom! Eri kilpailutyyppien (henkilökohtainen, viesti, partio)  tai lajien (suunnistus, hiihtosuunnistus, 

pyöräsuunnistus, tarkkuussuunnistus) kilpailuista on aina luotava omat erilliset kilpailuhakemukset, 

vaikka ne olisivat monipäiväisen kilpailukokonaisuuden eri päivinäkin.  

1. Kirjaudu IRMA:an ja valitse aktiiviseksi rooliksi seura. 

2. Paina vasemmasta palkista kohtaa ”Luo kilpailuhakemus” 

3. Täytä Kilpailu-välilehdellä kilpailun tiedot (tähdellä * merkityt kentät ovat pakollisia täyttää). Pyri 

täyttämään kaikki mahdolliset kentät. 



4. Nimi-kentässä oleva kilpailun nimi ei näy kilpailukalenterissa vaan päiväkohtaisilla alalehdillä (1. 

päivä, 2. päivä jne.) oleva nimi näkyy kunkin kilpailupäivän nimenä kilpailukalenterissa. 

 

5. Järjestäviä seuroja voi olla useita. 

6. Varapäivät-kohtaan täytety päivät ovat sellaisia varapäiviä, joita alue tai liitto käyttävät 

ensisijaisina varapäivinä, mikäli kilpailukalenterin ruuhkaisuuden vuoksi joitakin kilpailija ei voida 

sijoittaa kilpailukalenteriin haetulla/haetuille päivämäärille. Varsinaiset haetut 

kilpailupäivämäärät täytetään kunkin kilpailupäivän välilehdelle. Varapäivä ei tarkoita tässä 

yhteydessä esim. pakkasen vuoksi siirrettävän kilpailun uutta kilpailupäivää. 

7. Kilpailun toimihenkilöiksi haetaan halutut henkilöt Hae-nappeja painamalla ja hakemalla sitä 

kautta oikea henkilö kuhunkin kohtaan. Mikäli haluttu henkilö ei ole vielä IRMA-järjestelmässä on 

hänet ensi luotava vasemman palkin kohdassa ”Käyttäjät” painamalla siellä ”Luo käyttäjä”. Ennen 

uuden käyttäjän luomista on syytä varmistua, että henkilöä ei siis jo löydy IRMA:sta, valitsemalla 

toimihenkilön vierssä ”Hae” ja hakemalla oikeaa henkilöä. 

8. Mikäli kilpailussa on vain kilpailunvalvoja eikä erikseen sekä kilpailunvalvojaa ja ratavalvojaa, 

valitaan oikea henkilö vain kohtaan ”Ehdotettu kilp.v.”. 

9. Ehdotetut kilpailunvalvoja ja ratavalvoja ovat ehdotuksia, jotka alue ja liitto lopullisesti vasta 

hyväksyvät. 



10. ”Peruutuksen email” kohdassa olevaan sähköpostisoitteeseen lähetetään IRMA:n vaiheessa 2 

(marraskuusta 2011 eteenpäin) viesti henkilön peruessa ilmoittautumisensa IRMA:n kautta sen 

jälkeen, kun on jo ilmoittautunut ja maksanut ilmoittautumisensa. 

11. Täytä seuraavaksi välilehdelle 1.päivä vähintään pakolliset tiedot ja paina tämän jälkeen 

alareunassa ”Tallenna”, jolloin hakemus tallentuu (muttei vielä lähde alueelle). Voit jatkaa 

hakemuksen muokkaamista vielä tämän jälkeen vaikka kirjautuisit välillä uloskin IRMA:sta. 

Keskeneräisetkin hakemukset löytyvät vasemman reunan kohdasta ”Kilpailun hallinta”. 

12. Täytä 1. päivän osalta kaikki mahdollinen tieto, vähintään siis pakolliset tähdellä merkityt tiedot. 

13. Laita ruksi kohtaan Rankikilpailu, jos kilpailu on mielestäsi rankille tule kilpailu. Tämä tieto 

varmistetaan lopullisesti kyllä vielä liitossa. 

14. 1. päivän nimi-kenttään tuleva teksti näytetään kilpailukalenterissa ja jos kyseessä on 

monipäiväinen kilpailu, kullakin kilpailupäivällä voi olla erilainen nimi, esimerkiksi Kesäsprintti 1 

pv, Kesäsprintti 2. pv. 



 
 

15. Kilpailukielto-kohdassa voi kertoa koska maaston kilpailu- ja harjoittelukielto alkaa ja päättyy sekä 

mistä www-osoitteessa löytyy lisätietoa kilpailukiellosta ja sen alueesta (esim. karttarekisteri). 

16. Kun hakemus on kerran tallennettu, voi Kilpailu-välilehdellä lisätä lisää kilpailupäiviä painamalla 

”Lisää päivä”. 

17. Sekä kilpailuvälilehdellä että kunkin päivän välilehdillä voi lisätä liitteitä (mm. kartta) 

hakemukseen painamalla kohtaa ”Liite”. OCAD-ohjelmassa karttaliite kannattaa tallentaa 

muodossa GIF, resoluutiona 75 dpi, valittuna ei antialias ja ei värikorjaus. Näillä asetuksilla saa 

liitteeksi riittävän laadukkaan, mutta kooltaan pienen karttaliitteen. Älkää tallentako liitteiksi 

suuria tiedostoja (mielellään alle 500 kb). 

18. Kun kilpailuhakemus on valmis, se lähetetään alueelle painamalla Kilpailu-välilehdellä ”Lähetä 

alueelle” 







 

 

 

 


