Päivitetty 21.5.2015

Unipoli Sportin kalentereiden
KÄYTTÖOHJEET
URL-OSOITTEET
-

Unipoli Sportin Tarjontakalenteri löytyy nettisivuilta:
http://sport.unipolitampere.fi/tarjonta/tarjontakalenteri.html

-

Unipoli Sportin Tilakalenteri löytyy nettisivuilta:
http://sport.unipolitampere.fi/tarjonta/tilakalenteri.html

-

Liikkujan Omasivu: https://www.tut.fi/unipolisport/omasivu/
o Linkki löytyy myös Unipoli Sport nettisivuilta

YLEISTÄ
-

Tarjontakalenterista näet kaikki Unipoli Sportin vuorot, joille voit osallistua joko vapaasti tai
ilmoittautumalla/varaamalla vuoron järjestelmän kautta.
o Huom! TaY:lla Atalpan sulkapallo- sekä tennisvuorot varataan tammikuusta 2015
alkaen Tarjontakalenterin kautta (ei enää varauksia Atalpan vastaanotosta!)

-

Tilakalenterista näet Unipoli Sportin liikuntatilojen varaustilanteen. Tilat ovat Unipoli Sportin
asiakkaiden käytettävissä aina, kun tiloissa ei ole muita varauksia. Huom. palloiluhalliin,
tenniskentälle, beach volley -kentälle vaaditaan erillinen varaus.

-

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä info@unipolisport.fi

TARJONTAKALENTERI (pinkki)
1) Valitse ensin haluamasi lajiryhmä:
o Ryhmäliikunta sisältää kaikki ryhmäliikuntatunnit
o Palloilu sisältää sulkapallovuorot ja kaikille avoimet lajivuorot
o Kurssit sisältää kaikki liikuntakurssit
o Kuntosali tarkoittaa kuntosaleilla olevia varauksia
o Yksilöpalvelut sisältävät esimerkiksi hieronta-ajat, liikuntaneuvonta- ja
kuntosaliohjausajat
o Ulkopalloilu sisältää ulkona tapahtuman palloilun, esim. tennis ja beach volley
o Muu sisältää muut mahdolliset vuorot ja tapahtumat
2) Valitse seuraavaksi haluamasi kampus/kampukset:
o TAMK = Tampereen ammattikorkeakoulu
o TTY = Tampereen teknillinen yliopisto
o TaY = Tampereen yliopisto
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o

Muut sijainnit = korkeakoulujen liikuntatilojen ulkopuolella järjestetyt tapahtumat
(tämä kannattaa aina jättää valituksi, jottei tärkeitä tapahtumia jää huomaamatta!)

3) Lopuksi valitse haluamasi ajankohta sekä haluatko tarkastella kalenteria viikko- vai
päivänäkymässä:
o Voit valita päivämäärän suoraan oikean ylänurkan kalenterista
o Voit liikkua eteen- ja taaksepäin vasemman yläreunan nuolista
o Tänään-napista pääset suoraan kuluvan päivän tai viikon tarjontaan (riippuen
kalenterin oikean ylänurkan viikko/päivä-valinnasta).
4) Nyt olet valmis selailemaan valitsemasi lajiryhmän tarjontaa valitsemallasi kampuksella
valitsemanasi ajankohtana.
5) Klikkaamalla kalenterin tapahtumia näet ko. varauksen lisätiedot
o Tapahtuman paikka- ja aikatiedot. Jos tapahtumalla on ohjaaja, ohjaajan nimen näet
tässä. Jos tapahtuma on maksullinen, hinnan näet tässä. Hinta voi myös olla 0 euroa,
jolloin tapahtuma on maksuton. Opetuskieli on useimmiten suomi, mutta tarjonnassa
on myös englannin kielellä ohjattavia tunteja ja kursseja. Tapahtuman kuvauksessa
tapahtuman sisällöstä selitetään tarkemmin, sekä kurssien kohdalla näet myös muut
mahdolliset lisätiedot, kuten maksun eräpäivän.
o Jos tapahtumaan tulee ilmoittautua (kurssit) tai varata aika (yksilöpalvelut), voit tehdä
sen tämän ikkunan kautta. (lue lisää myöhemmin kohdasta kurssi-ilmoittautuminen)
o Sulkapallo-, tennis- ja beach volley -vuorot sekä muut hallivaraukset tehdään tämän
ikkunan kautta (lue lisää myöhemmin kohdasta sulkapallo- ja muut palloiluvaraukset
6) Ryhmäliikunnan muutosilmoitukset julkaistaan tarjontakalenterin alla sekä Unipoli Sportin
netissä etusivulla. Muutokset saa tilattua myös sähköpostiin. Liity sähköpostilistalle Unipoli
Sportin nettisivujen kautta (linkki löytyy Tarjontakalenterin alta muutosilmoitusten
yhteydestä).

TILAKALENTERI (harmaa)
1) Valitse tilakalenterista haluamasi kampus:
o TAMK = Tampereen ammattikorkeakoulu
o TTY = Tampereen teknillinen yliopisto
o TaY = Tampereen yliopisto
2) Valitse seuraavaksi tila, jonka varaustilannetta haluat tarkastella.
3) Lopuksi valitse haluamasi ajankohta sekä haluatko tarkastella kalenteria viikko- vai
päivänäkymässä:
o Voit valita päivämäärän suoraan oikean ylänurkan kalenterista
o Voit liikkua eteen- ja taaksepäin vasemman yläreunan nuolista
o Tänään-napista pääset suoraan kuluvan päivän tai viikon tarjontaan (riippuen
kalenterin oikean ylänurkan viikko/päivä-valinnasta).
4) Nyt olet valmis selailemaan valitsemasi kampuksen tietyn liikuntatilan varaustilannetta
valitsemanasi ajankohtana.
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LIIKKUJAN OMASIVU
1) Unipoli Sport -liikkujan Omasivulta voit tarkastella omia varauksiasi ja ilmoittautumisiasi.
2) Omasivulle kirjaudutaan Haka-järjestelmätunnistautumisen kautta oman korkeakoulun
peruspalvelutunnuksella/intratunnuksella.
o Tunnukset kysytään selaimen käyttökerralla vain yhden kerran, joten tunnuksia ei
välttämättä kysytä aina uudestaan. Siitä huolimatta kirjaudut Omasivulle omilla
tunnuksilla ja näet siten vain omat varauksesi.
3) Otsikkorivejä klikkaamalla saat auki haluamasi varauksen/ilmoittautumisen ja pääset
näkemään sen lisätietoja.
o Lisätietokentästä näet esimerkiksi kurssien maksutiedot ja henkilökohtaisen
viitenumerosi. Huom! Maksa varaus/ilmoittautuminen viitenumerolla! Jos numero ei
ole vielä saatavilla, näet tiedon järjestelmästä. Tarkista numero tässä tapauksessa
myöhemmin ja suorita maksu vasta viitenumeron saatuasi. Ota yhteyttä lisätietojakentän sähköpostiosoitteeseen halutessasi lisätietoa ko. tapahtumasta.
o Lisätietokentän alareunan nappia painamalla voit perua varauksen/ilmoittautumisen.
Huomaathan vallitsevat säännöt kunkin varauksen perumisessa. Maksullisten
tapahtumien kohdalla jos perumisen tekee viimeisen mahdollisen perumispäivän (,
joka vaihtelee tapahtumatyypeittäin) jälkeen, varaus tai ilmoittautuminen tulee silti
maksaa. Lue lisää säännöistä ja ehdoista nettisivuillamme.
5) Käytön jälkeen kirjaudu ulos sulkemalla selain.
6) Lue lisää, kuinka kurssi-ilmoittautuminen näkyy Omasivulla myöhemmin kohdasta kurssiilmoittautuminen

SIVUN TALLENTAMINEN KIRJANMERKIKSI OMILLA VALINNOILLA
1) Avaa Tarjonta- tai Tilakalenteri erillisestä linkistä omaksi välilehdeksi/ikkuaksi.
2) Tee haluamasi valinnat: lajiryhmä ja korkeakoulu(t)
3) Tallenna sivu kirjanmerkiksi omaan selaimeesi, josta saat sen näppärästi auki juuri sillä
näkymällä, kuin itse haluat

Tarjontakalenteri uuteen välilehteen/ikkunaan: https://www.tut.fi/unipolisport/kalenteri/
Tilakalenteri uuteen välilehteen/ikkunaan: https://www.tut.fi/unipolisport/tilakalenteri/
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KURSSI-ILMOITTAUTUMINEN
1) Ilmoittaudu klikkaamalla Tarjontakalenterista tai kurssilistauksesta kurssin kohdalta
”Ilmoittaudu kurssille”-linkkiä.
Ilmoittautumalla kurssille hyväksyt Unipoli Sportin palveluiden käyttöehdot. Tutustu niihin
siis ennen ilmoittautumista!

o
o
o

Jos ilmoittautuminen ei ole vielä alkanut, kentässä lukee ko. tapahtuman
ilmoittautumisaika. Jos ilmoittautuminen on käynnissä, ”Ilmoittaudu kurssille” -linkki
aktivoituu.
Jos kurssin varsinaiset kurssipaikat ovat täynnä, voit ilmoittautua varasijalle
”Ilmoittaudu varasijalle” -linkistä.
Jos ilmoittautuminen on päättynyt tai tapahtumassa on maksimimäärä osallistujia, eikä
yhtään vapaata varasijapaikkaa, se kerrotaan myös tekstinä ”Ilmoittautuminen on
päättynyt” tai ”Kurssi varasijoineen täynnä”

Varasijalle ilmoittautuminen
2) Joka kurssilla on maksimimäärä osallistujapaikkoa, joka näkyy kurssin tiedoissa
”Ilmoittautuneita”. Tässä Testikurssissa maksimimäärä on 15, ja kurssilla on 5
varasijailmoittautumista.

3) Jos kurssin varsinaiset kurssipaikat ovat täynnä, voit ilmoittautua varasijalle ”Ilmoittaudu
varasijalle” -linkistä. Sivu ohjautuu Omasivullesi (Haka-tunnistautumisen kautta), jolloin näet
tiedon Omasivullasi.
o Huomaa (Varasijalla)-tieto kurssin otsakkeessa!
o Maksutietoja ei varasijailmoittautuneille myöskään päivitetä.
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7) Jos joku varsinaiselle kurssipaikalle päässeistä peruu ilmoittautumisensa, ensimmäinen
varasijalta nousee kurssille.
o Kurssille pääsystä vahvistetaan sähköpostitse:

o

Ja lisäksi muutos päivittyy Omasivulle:
 Varasijalla-teksti poistuu otsakkeesta.
 Maksutiedot päivittyvät, jolloin voit suorittaa maksun tilitietojen mukaisesti.
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SULKAPALLO- JA MUUT PALLOILUVARAUKSET
1) Sulkapallovuoro tai muu yksittäinen palloiluvuoro varataan kampuksittain
Tarjontakalenterista.
o Jos tarjolla on vapaita sulkapallovuoroja (TaY ja TTY), näet tekstin ”Sulkapallo” ja voit
varata kentän. Maksuttomia vuoroja (TTY) voi varata vain yhden viikossa.
o Jos tarjolla on vapaa kenttä tai koko halli (TAMK), näet tekstin ikkunassa, jota kautta
voit varata haluamasi määrän kenttiä. Hallissa on kolme kenttää ja voit varata joko
yhden (esim. sulkapallolle), kaksi (omaan liikuntaan, joka vaati kaksi kenttää) tai
kolme (esim. sählylle tai muulle joukkuepelille) kenttää tarpeesi mukaan. Yksi asiakas
voi tehdä yhden varauksen viikossa.
o Jos kenttiä ei ole vapaana, Tarjontakalenterissa ei ole vuoroja näkyvissä.

ILMOITTAUTUMISEN/VARAUKSEN PERUMINEN
1) Ilmoittautuminen tai varaus on mahdollista perua Omasivun kautta tiettynä ajanjaksona
tapahtumasta riippuen (kurssit/yksilöpalvelut/sulkapallo). Tutustu tarkemmin ohjeisiin
nettisivuilla.
o Onnistuneen perumisen jälkeen Omasivulla näkyy teksti: ”PERUTTU”

o

Halutessasi voit vielä tarkistaa ”Näytä kaikki tapahtumani” napista klikkaamalla, mihin
sinulla on vielä voimassaolevia varauksia/ilmoittautumisia.

