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Kalajoen kaupungin 

tilavarausjärjestelmä 

 

Yleistä 
 

Kalajoen kaupungin tilavarausjärjestelmä on tarkoitettu kaupungin asukkaiden, yritysten, 

yhdistysten ja kaupungin työntekijöiden työkaluksi varattessa kaupungin tiloja joko 

yksityiseen tai julkiseen käyttöön. 

Tässä ohjeessa käydään läpi tilavarausjärjestelmän toimintoja yksityisen käyttäjän kuten 

kaupungin asukkaan tai yrityksen/yhdistyksen näkökulmasta. 

Tilavarauksen yhteyshenkilö Kalajoen kaupungilla on Tiina Savola, sähköposti: 

tiina.savola@kalajoki. 

Pääperiaatteet 

1. Yksityinen henkilö voi varata käyttöönsä kaupungin vuokraamia kokous- ja liikuntatiloja 

varaustilanteen niin salliessa. 

2. Kuka tahansa voi tarkastella tiloja ja selailla niiden saatavuutta varauskalenterin avulla. 

3. Varaus voidaan tehdä vain kirjautumalla järjestelmään henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. 

4. Yksityinen henkilö maksaa varaamansa tilan heti (paitsi vakiovuorot). Yritys- tai yhdistys, jolla 

on y-tunnus voi varata tiloja laskutiliin. 

5. Yksityisten henkilöiden tekemät varaukset ovat sitovia, ja niistä suoritettuja maksuja ei 

palauteta tilan varaajasta johtuvien peruutusten vuoksi. 

 

 

 



 

1 

 

Varauskalenteri ( julkinen) 
 

Varausjärjestelmässä olevien tilojen varaustilannetta voidaan katsella ilman 

tunnistautumista/kirjautumista järjestelmään. Varauksen teko vaatii tunnistautumisen 

pankkitunnuksilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kalenterissa liikutaan valitsemalla päivä vasemman reuna pikkukalenterista. Kuukaudet ja 

vuodet vaihtuvat kalenterin yläosan vetovalikosta. 

2. Info -painikkeesta löytyy yleistä informaatiota järjestelmän käytöstä. 

3. Alue/kiinteistö -valinnalla voidaan hakea sopivaa tilaa alueen tai kiinteistön esim. koulun 

perusteella. 
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4. Tilaryhmä –valinnalla voidaan hakea tilaa sen käyttötarkoituksen mukaisella ryhmittelyllä 

esim. liikuntasalit, koululuokat, kokoustilat jne. Tämä sama ryhmittely on nähtävissä ison 

kalenterin vasemmalla reunassa harmaalla pohjalla (resurssit). 

5. Varaustyyppi -valinnalla voidaan hakea tilaa sen perusteella millaiseen toimintaa tila soveltuu 

esim. eri urheilulajit, ATK-koulutus, taideharrasteet jne. 

6. Varusteet -valinnalla voidaan hakea tilaa sen varusteiden perusteella eli esim. voidaan hakea 

kokoustilaa, josta löytyy dataprojektori. 

Huom! Jos yllämainitut hakukriteerit eli Alue/Kiinteistö, Tilaryhmä, Varaustyyppi ja Varusteet ovat 

ristiriidassa keskenään, ei järjestelmä löydä sopivaa tilaa = hakutulos: ei rivejä. Tämä tarkoittaa siis 

sitä, että esim. Alue-hakuun valitulla kiinteistöllä ei ole yhtään tilaa, jossa olisi varusteena esim. 

dataprojektori. 

 

7. Numerot -kalenterin vaakariveillä ovat kyseisen päivän kellonaikoja. 

8. Resurssit -sarake on samoja tilaryhmiä kuin mainittu alla. Ryhmän alla olevat tilat (=resurssit) 

tulevat näkyviin, kun painetaan ryhmän nimen edessä olevaa +-painiketta. 

9. Tilan nimeä -klikkaamalla päästään katsomaan tilan kuvausta ja valokuvia. 

10. Profiilirajoitus -palkki tarkoittaa sitä, että tila ei ole varattavissa kyseisenä aikana. Esim. 

koulujen liikuntasalit eivät ole varattavissa lukuvuoden aikana koulupäivien aikaan. 

11. Varattu -palkki tarkoittaa, että tila on varattuna kyseisenä aikana. 

12. Vihreä -palkki tarkoittaa, että tila on vapaa ja varattavissa. Varauksen voi aloittaa kalenterista 

klikkaamalla halutun ajankohdan vihreää palkkia. Huom! varauksen teko vaatii 

tunnistautumisen ja kirjautumisen järjestelmään. Varauksen teko voidaan aloittaa myös Uusi 

varaus -päävalikosta. 
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Tunnistautuminen 
 

Varauksen teko vaatii tunnistautumisen ja kirjautumisen 

järjestelmään. Ensimmäinen kirjautuminen vaatii 

tunnistautumisen pankkitunnuksilla. Tämän jälkeen käyttäjä voi 

asettaa itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan, jolla pääsee 

jatkossa kirjautumaan järjestelmään. 

Tunnistautuminen aloitetaan ylävalikon kohdasta Kirjaudu 

sisään, jolloin avautuu viereinen näkymä.  

Paina Tunnistaudu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avautuu tunnistautumispalvelu, josta valitaan oman pankin tunnistustapa. 

Pankin tunnistatumisen jälkeen palvelu vahvistaa, mihin palveluun ollaan siirtymässä ja mitä 

tietoja palveluun siirtyy. Jatka palveluun. 
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Seuraavaksi avautuu Tilavarausjärjestelmän näkymä, jossa voidaan luoda oma 

käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään kirjautumista varten.  

13. Käyttäjätunnus  -kohtaan asetetaan haluttu käyttäjätunnus, joka kannattaa olla esim. oma 

sähköposti. 

14.  Salasana-kenttään kirjoitetaan haluttu salasana. Huom! Salasanassa pitää olla vähintään 7 

merkkiä, joista yksi pitää olla ns. erikoismerkki eli ei aakkonen eikä numero vaan esim. #, 

huutomerkki, kysymymerkki tai &-merkki. 

15. Varmista salasana -kenttään kirjoitetaan asetettu salasana uudestaan. 

16. Etunimi ja sukunimi tulevat tunnistautumisen kauttaa ja niitä ei voi muuttaa. 

17. Puhelinnumero -kohtaan voidaan tallentaa oma puhelinnumero. 

18. Hyväksy -painikkeella hyväksytään annetut tiedot ja siirrytään kirjautuneena järjestelmän 

etusivun kalenterinäkymään. 
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Päävalikot 
 

Järjestelmän päävalikot 

 

1. Uusi varaus -valikosta päästää aloittamaan yksittäisen varauksen teko. 

2. Varaukset -valikosta nähdään omat varaukset. 

3. Kalenteri -valikosta päästään kalenterinäkymään. 

4. Tilat -valikosta nähdään varattavien tilojen tiedot 

5. Muut toiminnot -valikosta päästään katselemaan omia tietoja, luomaan yritys/yhdistys, 

jonka vastuuhenkilönä toimitaan sekä hakemaan vakiovuoroja. 

6. Kirjaudu ulos -valikosta kirjaudutaan ulos järjestelmästä 

Yhdistyksen tai yrityksen luonti 
 

Jos kirjautunut käyttäjä toimii yhdistyksen tai yrityksen vastuuhenkilönä, hän voi 

tunnistautumisen / kirjautumisen jälkeen luoda varausjärjestelmään tuon yhdistyksen tai 

yrityksen.  

 

Jos sama y-tunnus jo löytyy järjestelmästä, niin yhdistystä/yritystä ei voi luoda itse, vaan tulee 

olla yhteydessä tilavarausjärjestelmän ylläpitoon sähköpostiosoitteessa: 

paavo.tossavainen@kalajoki.fi. 
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Uuden yrityksen/yhdistyksen luonti aloitetaan päävalikon kohdasta Muut toiminnot / Luo 

yritys/yhdistys. 

Avautuu seuraavanlainen näkymä: 

 

 

1. Nimi -kenttään täytetään perustettavan yrityksen/yhdistyksen nimi. 

2. Y-tunnus -kenttään täytetään yrityksen/yhdistyksen y-tunnus. Huom! Jos sama y-tunnus jo 

löytyy järjestelmästä, niin yhdistystä/yritystä ei voi luoda itse, vaan tulee olla 

yhteydessä tilavarausjärjestelmän ylläpitoon sähköpostiosoitteessa: 

paavo.tossavainen@kalajoki.fi. 

3. Kuvaus -kohtaan voidaan kirjoittaa haluttu kuvaus yrityksestä/yhdistyksestä (näkyy 

järjestelmän hallintapuolella) 

4. Laskutusosoite -kohtaan täytetään yrityksen/yhdistyksen laskutusosoite. Nimike-kenttään ei 

tarvitse täydentää mitään. 

5. Verkkolaskuosoite -kohtaan voidaan tallentaa verkkolaskuosoite sekä välittäjän tunnus, jos 

yrityksellä/yhdistyksellä on käytössään verkkolaskujen vastaanotto.  

6. Tallenna -painikkeella tallennetaan täytetyt tiedot. 

7. Tallennuksen jälkeen järjestelmä vahvistaa luonnin: ”Uuden yrityksen/yhteisön rekisteröinti 

onnistui” ja palaa järjestelmän etusivulle. 
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Vakiovuoron haku 
 

Joihinkin kaupungin tiloihin voidaan järjestelmässä hakea vakiovuoroa (esim. koulujen 

liikuntasalit). Hakuaikana haettavien tilojen vakiovaraushakemus voidaan jättää kohdassa 

Muut toiminnot / Hae vakiovuoroa. 

 

 

Uusi toistuva varaus -kohdassa löytyy vetovalikosta haettavissa olevat vakiovuorojen 

kaudet. Kun valitaan haluttu vakiovuoro, avautuu seuraavanlainen ikkuna: 

19. Toistuva varaus -vetovalikosta voidaan vielä vaihtaa aiemmassa näkymässä haettavaksi 

valittu vakiovuoron kausi. 

20. Tila -valikossa on valittavissa se tila, johon vakiovuoroa halutaan hakea (yksilöity liikuntasali). 
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21. Varaaja -kohdassa voidaan vielä valita haluttu varaaja tilanteessa, jossa sama kirjautunut 

käyttäjä esim. tekee varauksia useammalle eri yhdistykselle. 

22. Kuvaus -kohdassa on mahdollisesti lisätietoa haettavaan vakiovuoroon liittyen. 

23. Päivämääräväli -kohdassa näkyy vakiovuoron päivämääräväli. 

24. Kellonaika -kenttiin laitetaan vakiovuorolle haluttu kellonaika. Huom! Sellaisiin tiloihin, joissa 

on toimintaa päiväsaikaan, voidaan yleensä hakea vain ilta-aikoja (esim. koululuokat ja 

koulujen liikuntasalit). Ajoista on mahdollisesti annettu lisätietoja kuvaus-kohdassa. 

25.  Toistuminen tarkoittaa aikaväliä jolla vuoron halutaan toistuvaan. Vaihtoehtoja ovat viikko, 

joka 2., 3. ja 4. viikko. 

26. Viikonpäivät -kohtaan valitaan päivä, jolloin vakiovuoro halutaan. Huom! Hakemukselle 

voidaan valita vain yksi päivä. Muille mahdollisille viikonpäiville tulee tehdä oma hakemus. 

27. Tilaisuuden nimi -kenttään voidaan kirjoittaa vakiovuorolle nimi. 

28. Lisätietoja -kenttään voidaan antaa mahdollisia lisätietoja vakiovuoroon liittyen. 

29. Yhteystieto -kenttiin tulee valitun varaajan rekisteröitymisen yhteydessä antamat 

yhteystiedot. Ne voidaan myös muuttaa tarvittaessa kyseisiin kenttiin. 

30. Tallenna -painikkeella tallennetaan kyseinen vakiovuorohakemus ja se menee kyseisen 

toimialueen pääkäyttäjälle hyväksyttäväksi (jää järjestelmään odottaa -tilassa). Tila muuttuu 

aktiiviseksi, kun varaus hyväksytään. Tai jos se hylätään, tila muuttuu hylätyksi. 

31. Peruuta -painikkeella tehty vakiovuorohakemus voidaan peruuttaa. 
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Varaukset 
 

Omia varauksia voidaan tarkastella päävalikon kohdassa Varaukset. 

Varauksia voidaan tarkastella halutulla päivämäärävälillä.  

Jos kirjautuneella käyttäjällä on useampia yrityksiä/yhdistyksiä, joiden varauksia hän hoitaa, 

voidaan haluttu organisaation tai yksityishenkilön varauksia katsella vaihtamalla haluttu 

varaaja veltovalikosta. 

 

 


