
Suomen Moottoriliitto ry Motti 

Kilpailun hakeminen 
 

Kilpailun hakeminen Motti-jäsenpalvelusta vaati kerhokäyttäjän käyttöoikeudet. Haku  
aloitetaan kohdasta tapahtumat kerhokäyttäjän valikosta. 
 
Tapahtuman ylläpitonäyttö 

Tapahtuman ylläpitonäytöllä päivitetään kaikki tapahtumaan liittyvät tiedot. 

Hakumenettelyn aikana Hakemus voi olla kahdessa tilassa: 

- Luonnos: Hakemukseen ei vielä vaadita kaikkia tietoja (alustava kalenteriaika varaus) 

- Hakemus: Lopullinen hakemus 

Ajajalisenssin pakollisuus pitää valita ilmoittautumista varten. 

Tapahtuman laajuus määrittele, keillä tapahtumaan on ilmoittautumisoikeus. 

Toimihenkilöistä tapahtuman päätasolla pitää nimetä tapahtuman/kilpailun 

johtaja sekä valvoja. Loput toimihenkilöt lisätään myöhemmin Toimihenkilöt 

välilehdellä. 

Seuraavissa kuvissa näkyy kaikki tapahtumiin liittyvät tiedot. Hakuprosessin eri 

vaiheessa eri tiedot ovat pakollisia. 
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Kaikki tapahtumapaikkaan ja tapahtuman yhteyshenkilöön liittyvät tiedot eivät ole 

pakollisia, mutta ovat suositeltavia. 

 

Lajit ja luokat 

Tapahtuman Lajit ja luokat -välilehdellä valitaan tapahtumaan/kilpailuun 

liittyvät lajit. Lajin välilehdellä valitaan ne luokat, jotka ovat tapahtuman 

ohjelmassa sekä kunkin luokan laajuus. 



Suomen Moottoriliitto ry Motti 

 

 

Toimitsijat  

Ajanottopäällikkö 

Sihteeri 

Katsastuspäällikkö 

Ympäristöpäällikkö 

Tuomaristo / tuomari 

 

Toimitsijoita lisätään hakemuksen edetessä. Kaikkien toimitsijoiden pitää olla nimettynä 

viimeistään tuomariston ensimmäisessä kokouksessa. 

 

Sisäiset dokumentit 

  
Raporttipohjat löytyvät täältä. 
 

Sisäiset liitteet 
 
Tapahtuman kaikki raportit tallennetaan tänne.  Niitä ei enää erikseen tarvitse postittaa 
SML:n toimistolle. 

 

Julkiset liitetiedostot 
 
Kilpailun lisämääräys lisätään tähän kohtaan. Tiedot näkyvät tapahtumakalenterin Info 
ikkunassa ilman kirjautumista. 
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Hakumenettelyn aikana välitetään viestejä liittokäyttäjien ja kerhokäyttäjien välillä. 

Hakemuksen voi väliaikaisesti tallettaa Talleta napista ja jatkaa hakemuksen tietojen 

täydentämistä myöhemmin 

Kun hakemus on tehty se talletetaan lopullisesti Lähetä napilla. Tällöin viestikentän 

täyttäminen on pakollista. Näin haun edetessä jää talteen viestiketju, josta selviää 

miten haku on edennyt.  

Aina kun tapahtuman tiedot sekä viesti talletetaan Lähetä -napilla, siitä lähtee myös 

Ilmoitus kaikille hakuprosessiin liittyville käyttäjille eli liittokäyttäjille, järjestävän 

kerhon kerhokäyttäjille sekä päätoimihenkilöille. Näin kaikki pysyvät ajan tasalla 

prosessin etenemisestä. 

 

 

Tapahtumaluettelo 

Tapahtumaluettelo näkyy erilaisena riippuen siitä, minkä käyttäjätason valikosta se on 
avattu. 

Kalenteririviltä voi suoraan avata Info ikkunan, jolla kerrotaan kaikki tapahtumaan 

liittyvät päätiedot.  Tapahtumaluetteloita rajataan seuraavasti: 

1. Liittotason kalenterissa näkyy kaikki tapahtumat. 

2. Kerhokäyttäjätason kalenterissa näkyy kaikki tapahtumat joiden 

ilmoittautumisoikeutta ei ole rajattu sekä ne, joissa kerhon jäsenillä on 

ilmoittautumisoikeus. 

3. Jäsenen kalenterissa näkyy kaikki tapahtumat joiden ilmoittautumisoikeutta ei 

ole rajattu, tapahtumat joihin jäsenellä on ilmoittautumisoikeus sekä 

tapahtumat, joissa jäsenellä on jokin rooli. 

 
 

 

Tila ikoni kertoo, missä hakumenettelyn tilassa tapahtuma on. Mahdollisia tiloja ovat: 
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- Julkaisematon eli uusi hakemus tai hakemusluonnos (harmaa ympyrä) 

- Odottaa vahvistusta eli tapahtuma näkyy jo kalenterissa, mutta hakumenettely 

on vielä kesken (keltainen pallo) 

- Vahvistettu eli tapahtuma on hyväksytty ja saanut lupanumeron (vihreä pallo) 

- Peruutettu (punainen pallo) 

- Hylätty (kielto merkki) 

- Hakemus vedetty pois (ruksi) 

-  
 
 

 

Kaikki tapahtumapaikkaan ja tapahtuman yhteyshenkilöön liittyvät tiedot eivät ole 

pakollisia, mutta ovat suositeltavia. 

Tiedot näkyvät tapahtumakalenterin Info ikkunassa. 

Hakumenettelyn aikana välitetään viestejä liittokäyttäjien ja kerhokäyttäjien välillä. 

 

Ilmoittautuminen 

 
Ilmoittautuminen kilpailuun : 

- Kukin käyttäjä ilmoittautuu tapahtumaan ainoastaan kerran yksillä henkilötiedoilla 

- Ilmoittautumisnäytöllä käyttäjä valitsee mihin luokkiin hän tulee osallistumaan 

- Kunkin luokan kohdalla hän täydentää luokkakohtaiset lisätiedot 

- Käyttäjä lisätään kaikkien niiden lähtöjen osallistujaluetteloihin, joiden luokat hän on 
valinnut 

 

 

Viestit 

Kullekin tapahtumalle kertyy oma viestiketjunsa hakuprosessin edetessä sekä aina 

kun tapahtumaan tehdään tärkeitä tietojen ylläpitoja. Viestiketjua voi lukea 

tapahtuman ylläpitonäytöllä. 

Ylläpitonäytölle pääsevät liittokäyttäjät sekä tapahtuman järjestävän kerhon kerhokäyttäjät. 

Ilmoitukset 

Aina kun tapahtumalle talletetaan viesti, siitä lisätään myös Ilmoitus tapahtumaan 

liittyvien henkilöiden henkilökohtaiselle ilmoituslistalle. 

Kun käyttäjälle tulee uusia ilmoituksia, näkyy näytön oikeassa yläkulmassa puhekuplan 

päällä punaisessa ympyrässä lukema, kuinka monta uuttaa ilmoitusta on tullut. 

 


