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Sisäänkirjautuminen 
Kirjautuminen 
Järjestelmään kirjaudutaan sisään osoitteessa https://lomakkeet.turku.fi valitsemalla oikeasta yläkulmasta 

”Kirjaudu sisään”. Linkki avaa sivun (suojattu yhteys), josta voitte kirjautua sisään käyttämällä teille 

annettuja käyttäjätunnusta ja salasanaa. 

 

KUVA 1, SISÄÄNKIRJAUTUMINEN 

 

Huom. Mikäli teille ei ole toimitettu käyttäjätunnusta ja salasanaa, voitte täyttää lomakkeen kirjautumatta 

sisään. Tällöin teille luodaan järjestelmään tunnus lomakkeen tallentamisen yhteydessä. Lisätietoa 

Hakemuksen täyttäminen -kohdassa sivulla 5.  

 

Salasanan vaihto 
VAIHTAKAA SALASANA ENSIMMÄISEN KIRJAUTUMISEN YHTEYDESSÄ! Salasanan voitte vaihtaa 

kirjautumisen jälkeen painamalla ”Vaihda salasana” –linkkiä oikeassa yläkulmassa, kts. kuva 2.  

https://lomakkeet.turku.fi/
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KUVA 2, SALASANAN VAIHTO 

 

Salasanan/käyttäjänimen palauttaminen 
Mikäli unohdatte käyttäjänimen tai salasanan, ottakaa yhteyttä palvelun tarjoajaan: 

(liikunta.avustukset@turku.fi) Tällä hetkellä ohjelmassa ei ole automatisoitua salasanan palautusta ja tili 

pitää palauttaa käyttöön palvelun tarjoajan toimesta. 

 

Käyttäjätunnusten jako 
Käyttäjätunnuksia jaetaan aluksi 1 kpl/seura ja ne annetaan ennestään kirjatulle vastuuhenkilölle. 

Vastuuhenkilö voi tarpeen mukaan jakaa ko. tunnuksia eteenpäin seuran käytettäväksi. 
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Hakemuksen täyttäminen 
Jos seurallenne on lähetetty sähköposti, jossa saitte valmiin käyttäjätunnuksen, löydätte osittain valmiiksi 

täytetyn version toiminta-avustuksen hakulomakkeesta Omat lomakkeet -välilehdellä (kts. kohta 

Hakemuksen seuraaminen ja muokkaaminen, sivu 7). 

Uuden hakemuksen voitte täyttää kirjautumalla sisään ja valitsemalla avoimet lomakkeet. Avoimien 

lomakkeiden alta valitkaa lomake nimeltä ”Toiminta-avustus urheiluseurat”: 

 

KUVA 3, LOMAKKEEN VALINTA 

 

Mikäli seurallanne ei ole vielä käyttäjätunnusta, voitte täyttää lomakkeen kirjautumatta sisään. Tällöin 

lomakkeen ylälaidassa näkyy ”Käyttäjätiedot”-kohta (kuva 4), johon täytettyjen tietojen perusteella teille 

luodaan tunnus lomakkeen tallentamisen yhteydessä. 

 

KUVA 4 KÄYTTÄJÄTIEDOT 

 

Kun olette avanneet lomakkeen, täyttäkää tarvittavat tiedot lomakkeeseen. Varmistattehan, että 

antamanne tiedot ovat oikein. Annettuja yhteystietoja saatetaan käyttää myös Liikuntapalvelukeskuksen 

muuhun viestintään. 
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KUVA 5, LOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN 

 

Ryhmien lisääminen 
Lomakkeen lopussa on seuran ryhmien kirjaaminen. Muistattehan täyttää kaikki seuran ryhmät, tai 

tarkistaa vanhaan tietoon perustuvien ryhmien totuudenmukaisuuden. Voitte tarpeen mukaan sekä lisätä 

että poistaa ryhmiä sekä luonti-, että muokkausvaiheessa, kts. kuva 5. 

 

KUVA 6, RYHMIEN MUOKKAAMINEN 

1. Ryhmän nimi 

2. Ryhmän ikäluokka 

3. Ryhmän jäsenten sukupuoli 

4. Laji 

5. Ryhmän koko 

6. Ryhmän toiminta-aika (kk/vuosi) 

7. ”Lisää”-painiketta painamalla voi lisätä listaan uuden ryhmän 

8. ”Poista”-painiketta painamalla voi poistaa ryhmän listasta 
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Hakemuksen seuraaminen ja muokkaaminen 
Voitte seurata hakemuksenne tilaa, muokata hakemusta tarvittaessa tai lisätä hakemukseen liitteitä ”omat 

lomakkeet” –välilehden alta. Näkymässä on kaikki lähettämänne hakemukset sekä hakemuksien tila: 

 

KUVA 7, OMAT LOMAKKEET 

 

Tila-kohta kertoo, missä vaiheessa prosessia hakemus tällä hetkellä on, esimerkiksi ”Saapunut”, 

”Käsittelyssä” tai ”Lisätietoja kaivataan”. Toiminnot-osiosta pystytte muokkaamaan hakemusta tarvittaessa. 

Toiminnot 
Tarkastele 
Tarkastele-toiminto avaa hakemuksen tilaan, jossa voitte katsoa siihen kirjoitettuja tietoja. 

Muokkaa 
Muokkaa-toiminto avaa hakemuksen näkymään, jossa siihen syötettyjä tietoja pystyy muokkaamaan. 

Käyttäkää tätä vaihtoehtoa, kun seurallanne on jo järjestelmään tuotuja tietoja muokataksenne 

lomakkeelle tarvittavat tai muuttuneet tiedot. 

Liitetiedostot 
Lisää liitetiedostoja tai poista niitä hakemuksesta. Näkymässä voitte valita omalta koneeltanne liitettävän 

tiedoston, jonka jälkeen valitaan liitetiedoston tyyppi. Tämän jälkeen voitte antaa liitetiedostolle vielä 

kuvauksen. Kts. kuva 7 

 

1. Valitkaa liitettävä tiedosto koneelta 

2. Valitkaa liitteen tyyppi 

3. Täydentäkää tarvittaessa liitetiedoston kuvaus 

4. Lähetä-nappi liittää liitetiedoston hakemukseen 


