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Kurssien anominen/tallentaminen Omakoira-palveluun
Kurssin anoo se organisaatio (kennelpiiri, Kennelliitto, rotujärjestö tai lajiliitto) joka kurssille on määritelty. Jos
organisaatio voi myös myöntää kurssin, se ainoastaan tallennetaan. Kurssi tulee näkyviin tapahtumakalenteriin
ja sitä kautta voi ilmoittautua kurssille kurssin ilmoittautumisajan puitteissa.
Kurssin voi anoa kennelpiirin puheenjohtaja tai sihteeri, aluekouluttaja, ylläpitäjä tai tapahtumien
ylläpitäjäoikeuksilla.
Kurssin voi hyväksyä kennelpiirin sihteeri tai puheenjohtaja.
Kurssi suoritusmerkintöjä voi tallentaa kurssin johtajaksi merkitty.
-

Valitse ensin ”Tapahtumat”-välilehti ja sitten Kurssit – anomukset
Anotut kurssit -kohdassa voit selata jo tallennettuja kursseja eri kriteerein
Klikkaa Lisää uusi kurssianomus-painiketta, joka näkyy paperi-kuvakkeena
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Oletuksena näkyy jo kennelpiirisi/yhdistyksesi. Jos kurssi järjestetään kahden kennelpiirin/yhdistyksen kanssa
yhteistyössä, valitse toinen kennelpiiri/yhdistys kohdasta ”Muut järjestävät yhdistykset”.
– Valitse Kurssityyppi-listasta kurssityyppi. Listassa näkyy ne kurssit, joita organisaatio voi järjestää.

Huom. Jos olet kennelpiirin ylläpitäjä, sihteeri tai puheenjohtaja, saat hieman erinäköisen näkymän.
Kennelpiirin vieressä näkyy listaus yhdistyksistä, valitse sieltä uudelleen kennelpiirisi.

3 (7)

-

Valitse alkamispäivä. Kellonaika tulee näkyviin päivän valitsemisen jälkeen, lisää myös kellonaika.
Samoin päättymispäivä ja -aika.
Valitse paikkakunta ja kirjoita Paikka-kohtaan tarkempi kuvaus.
Lisää tarvittaessa linkki kotisivuille
Kirjoita tarpeen mukaan kurssin tarkempi kuvaus.
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Lisää sitten kurssinjohtajan ja ilmoittautumisten vastaanottajan tiedot.
- Kurssinjohtajalla on jäsennumero pakollinen. Kirjoita suku- ja etunimet sekä jäsennumero ja paina
sarkain-näppäintä, yhteystiedot päivittyvät automaattisesti.
- Voit hakea ilmoittautumisen vastaanottajan tiedot samaan tapaan tai kirjoittaa ne käsin. Valitse tällöin
jäsennumeron vieressä oleva kynä- kuvake.
- Kohdat ”Sähköposti työsarkailmoitukseen” ja ”Puhelinnumero työsarkailmoitukseen” vaikuttavat, mitä
tietoja tapahtumakalenterissa näytetään.
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Lisää vielä ilmoittautumista koskevat tiedot
- muista merkitä kurssille otettava henkilömäärä. Kun osallistujat ilmoittautuvat sähköisen
ilmoittautumisen kautta, järjestelmä laskee automaattisesti vapaan olevat paikat.
- Tallenna tiedot. Kurssi tulee näkyviin tapahtumakalenteriin. Kurssissa on ilmoittautumislinkki sen ajan,
kuin ilmoittautuminen on aktiivinen tai kurssilla on tilaa.

Kuva tapahtumakalenterin näkymästä.
Näkymässä kurssi, jossa on ilmoittautuminen käynnissä. Näkymässä näkyy myös, montako paikkaa kurssille on
jäljellä.
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Kurssin hyväksyminen/kennelpiiri
Kennelpiirin sihteeri tai puheenjohtaja hyväksyy kurssin.
- Laita kurssin kohdalle ruksi kohtaan ”Hyväksy” ja napsauta Suorita-painiketta.

Kurssin siirtäminen
Kurssin voi siirtää tapahtumien ylläpitäjä, kennelpiirin sihteeri tai puheenjohtaja.
- Valitse kurssi Anomukset-sivun listasta
- Muuta kurssin alkamis- ja loppupäivämäärät sekä muut muuttuvat tiedot (esim. ilmoittautumisaika).
- Tallenna. Kurssi näkyy nyt tapahtumakalenterissa uudella päivämäärällä
Huom. osallistujille ei lähde tästä automaattista sähköpostiviestiä. Muista ilmoittaa kurssin siirtymisestä
myös osallistujia.
Kurssin peruminen ja poistaminen
Kurssin voi siirtää, perua tai poistaa kennelpiirin sihteeri tai puheenjohtaja.
-

Valitse kurssi Anomukset-sivun listasta

Peruminen: laita ruksi kohtaan ”Peru kurssi” ja Tallenna tiedot
Poistaminen: Napsauta ”Poista”-painiketta
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Saat huomautuksen:

- Napsauta uudelleen poista-painiketta. Tämän jälkeen kurssi poistuu eikä ole enää näkyvillä.
Huom. osallistujille ei lähde tästä automaattista sähköpostiviestiä. Muista ilmoittaa kurssin siirtymisestä
myös osallistujia.

