
SIIRI – KILPAILUILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ (ohjeet päivitetty 15.3.2022) 
 

Tunnusten hakeminen (seurakäyttäjä + seurapääkäyttäjä) 

1. Mene osoitteeseen: siiri.scl.fi 
2. Klikkaa alhaalta: Pyydä käyttäjätunnusta! 

 

3. Täytä kenttiin huolellisesti: Etunimi, Sukunimi, Sähköpostiosoite ja Valitse seura, jossa toimit. 
Täytettyäsi kentät klikkaa: Lähetä pyyntö! 

 
4. Tunnuspyyntö on nyt lähtenyt liittoon järjestelmän pääkäyttäjälle ja seuraan seurapääkäyttäjälle. 

Järjestelmän pääkäyttäjä näkee kaikkien seurojen tunnuspyynnöt ja jakaa ensimmäisen seuran 
pääkäyttäjäoikeuden hakijalle. Tämän jälkeen seuran pääkäyttäjällä on oikeus jakaa 
käyttäjätunnuksia omalle seuralleen.  
 

5. Kun pääkäyttäjä on hyväksynyt käyttäjän, tunnusta pyytäneelle henkilölle lähtee järjestelmästä 
sähköposti, jossa on salasanan asettamislinkki. 
 

6. Salasanan asettamisen jälkeen tunnukset ovat valmiit, ja käyttäjä voi aloittaa Siirin käyttämisen   



Käyttäjätunnusten hyväksyminen (seurapääkäyttäjä) 

1. Kun käyttäjä on pyytänyt tunnuksia järjestelmään, voi seuran pääkäyttäjä hyväksyä omalle seuralleen 
sekä seuran pääkäyttäjiä että seurakäyttäjiä. 
 
Seuran käyttäjä tunnuksilla voi: 
- Tarkastella seuran ja henkilöiden (seuran lisenssihaltijat) tietoja 
- Luoda seuralle oman joukkueen ja lisätä sen tiedot 
- Luoda ilmoittautumisia ja lisätä joukkueita ilmoittautumiselle 

 
Seuran pääkäyttäjän tunnuksilla voi tehdä kaiken saman kuin Seuran käyttäjä -tunnuksilla ja lisäksi: 
- Lisätä, muokata ja poistaa seuran käyttäjiä (sekä seurakäyttäjiä että seurapääkäyttäjiä) 
- Muokata seuran tietoja 
- Lähettää koko seuran ilmoittautumisen  
- Hakea järjestettäviä kilpailutapahtumia 

Saapuneet tunnuspyynnöt tulevat järjestelmään viiveettä, ja ne ilmestyvät selaimen oikeaan 
reunaan, kuten alla olevassa esimerkkikuvassa. Vihreästä Hyväksy -painikkeesta avautuu valinta, 
josta valitaan, hyväksytäänkö käyttäjä Seuran pääkäyttäjäksi vai Seuran käyttäjäksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Kun seuran pääkäyttäjä on klikannut hyväksyvänsä käyttäjän, tulee selaimen yläreunaan teksti: 

 

Tunnusta pyytäneelle henkilölle lähtee järjestelmästä sähköposti, jossa on salasanan asettamislinkki. 
 

3. Salasanan asettamisen jälkeen tunnukset ovat valmiit, ja käyttäjä voi aloittaa Siirin käyttämisen   

 

  



Joukkueen luominen (seurakäyttäjä + seurapääkäyttäjä) 

1. Mene kohtaan Joukkueet. Paina sivulla Lisää joukkue. 

 
 

2. Täytä joukkueen perustiedot ja 
paina Tallenna. Tähdellä merkityt tiedot 
ovat pakollisia. Täytä sarja, johon 
joukkue yleensä osallistuu. Pääset 
muokkaamaan tietoja myöhemmin 
tarvittaessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Tallennuksen jälkeen joukkuenäkymä täyttää tältä. Jos haluat muokata perustietoja, paina 
Muokkaa. Jos haluat poistaa joukkueen, paina Poista. HUOM! Joukkuetta ei voi poistaa, mikäli sillä 
on aktiivisia kilpailuilmoittautumisia. 
 

4. Lisää seuraavaksi joukkueen jäsenet painamalla + -nappia. 

 

5. Etsi oikea henkilö alasvetovalikosta ja paina Lisää henkilö. Alasvetovalikossa näkyvät kaikki seuran 
lisenssinhaltijat. Kun olet lisännyt henkilön, rivi ilmestyy valikon alapuolelle (mallikuvasta poistettu 
henkilöiden nimet tietosuojan vuoksi). Siiri päättelee henkilön lisenssityypistä henkilölle roolin esim. 
kilpailija tai valmentaja. Vihreä check-merkki ilmaisee, että henkilön lisenssi tässä roolissa on 
kunnossa. Punainen ruksi puolestaan kertoo, että henkilön lisenssi tässä roolissa ei ole kunnossa. 
Järjestelmä ohjaa myös korjaamaan puutteet, esim. ”Huom! Henkilöltä X puuttuu tarvittava 
lisenssi.” 
 

6. Pääset muokkaamaan henkilön tietoja painamalla sinistä nuolta nimen vierestä. 

 
 



7. Voit muokata henkilön (nimi 
poistettu kuvasta tietosuojasyistä) oletusroolia 
joukkueessa (Huoltaja, Kilpailija, Spotteri, 
Valmentaja) ja paina Tallenna. Huomaa, ettei 
varahenkilöitä eritellä enää, joten kaikkien 
urheilijoiden rooli on Kilpailija. Mikäli haluat 
poistaa henkilön joukkueesta, paina Poista 
joukkueesta.  

 

 

 

Toista henkilöiden lisääminen, kunnes kaikki joukkueeseen kuuluvat henkilöt (Huoltaja, Kilpailija, Spotteri, 
Valmentaja) löytyvät listasta. Joukkuetta ei tarvitse erikseen tallentaa, jokainen lisätty henkilö tallentuu 
automaattisesti. Joukkue kannattaa päivittää ajan tasalle juuri ennen kilpailuilmoittautumista, sillä Siiri 
poimii joukkueen osallistujat automaattisesti kilpailuilmoittautumiselle. 

 

 

  



Kilpailuilmoittautumisen luominen (seurakäyttäjä + seurapääkäyttäjä) 

1. Mene kohtaan Ilmoittautumiset. Paina sivulla Lisää ilmoittautuminen. 

 

2. Valitse 
alasvetovalikosta oikea 
tapahtuma ja seura. Paina 
Jatka. Lisätietokenttää ei 
tarvitse täyttää. 

 

 

 

 
 

3. Jos haluat muokata tapahtumaa, johon ilmoittaudutaan tai seuraa, joka ilmoittautuu, paina 
Muokkaa. Jos haluat poistaa ilmoittautumisen, paina Poista. HUOM! Ilmoittautumista ei voi 
poistaa, mikäli ilmoittautumisaika on mennyt umpeen. 
 

4. Lisää seuraavaksi osallistuva joukkue painamalla + -nappia. 

  



5. Etsi oikea joukkue sekä sarja, johon joukkue osallistuu, alasvetovalikoista ja paina Lisää joukkue. 
Alasvetovalikossa näkyvät kaikki seuran joukkueet.  
 
Kun olet lisännyt joukkueen, rivi ilmestyy valikon alapuolelle. 
 

6. Pääset muokkaamaan joukkueen tietoja/poistamaan joukkueen ilmoittautumisen painamalla 
sinistä nuolta nimen vierestä. 

 

 

7.  Vaihda sarja, johon joukkue ilmoittautuu, 
valitsemalla oikea kilpailusarja alasvetovalikosta ja paina 
Tallenna. Mikäli haluat poistaa joukkueen 
ilmoittautumisen kilpailuista, paina Poista koko 
joukkue. HUOM! Joukkueen poistaminen ei onnistu 
ilmoittautumisajan umpeuduttua.  

 

 

 

 

8. Siiri tuo automaattisesti joukkueen 
osallistujalistan ilmoittautumiselle (nimet poistettu 
kuvasta tietosuojasyistä). HUOM! Muista tarkistaa, 
että henkilön rooli kisassa on oikein! Osallistujan tila 
on Luonnos niin kauan, kunnes ilmoittautuminen on 
lähetetty ja vahvistettu.  

Pääset muokkaamaan osallistujan roolia ja/tai 
poistamaan osallistujan nimen vieressä olevasta 
sinisestä nuolesta.  

 



9. Vaihda osallistujan rooli kilpailussa valitsemalla 
oikea rooli alasvetovalikosta ja paina Tallenna. Mikäli 
haluat poistaa henkilön ilmoittautumisen kilpailuista, 
paina Poista osallistuja. HUOM! Osallistujan roolin 
muokkaaminen tai poistaminen ei onnistu 
ilmoittautumisajan umpeuduttua. 

 

 

 

 

Toista joukkueiden lisääminen, kunnes kaikki ilmoitettavat joukkueet löytyvät listasta. Tarkista lopuksi, että 
kaikki ilmoitettavat joukkueet ja henkilöt löytyvät ilmoittautumisesta ja että heidän tietonsa (joukkueet, 
sarjat ja roolit) ovat oikein. Joukkuetta ei tarvitse erikseen tallentaa, jokainen lisätty joukkue tallentuu 
automaattisesti. Tämän jälkeen seurapääkäyttäjä voi lähettää ja vahvistaa ilmoittautumisen (kts. ohjeet 
alla). Mikäli sinulla on seurakäyttäjätunnukset, olet tehnyt oman osuutesi etkä voi edistää ilmoittautumista 
enempää. 

HUOM! Mikäli henkilöllä ei ole voimassa olevaa lisenssiä tai oikeaa lisenssityyppiä ilmoitettuun rooliin, 
häntä ei voi ilmoittaa kilpailuun. Siiri ilmoittaa tästä myös kehotuksella (henkilön nimi poistettu kuvasta 
tietosuojasyistä). 

 

HUOM! Mikäli henkilö ei täytä sarjan ikävaatimuksia, häntä ei voi ilmoittaa kilpailuun. Siiri ilmoittaa tästä 
myös kehotuksella (henkilöiden nimet poistettu kuvasta tietosuojasyistä). 

 

Voit tarvittaessa poistaa henkilöt ilmoittautumiselta kohdasta osallistujat. Kts. ohje kohdasta 8 ja 9. 

 

HUOM! Kilpailuilmoittautumista ei voi lähettää ennen kuin kaikkien ilmoitettavien henkilöiden lisenssit 
ovat kunnossa ja muut sarjan ehdot täyttyvät! Siiri tarkistaa lisenssit joka yö Suomisportista. Henkilön 
lisenssin täytyy olla kunnossa Suomisportissa edellisen vuorokauden puolella, jotta lisenssitiedot näkyvät 
oikein Siirissä seuraavan vuorokauden puolella. Lisenssit kannattaa siis hoitaa kuntoon hyvissä ajoin ennen 
kilpailuilmoittautumista! 

 

Joukkueen lisääminen kilpailuilmoittautumiseen (seurakäyttäjä + seurapääkäyttäjä) 

1. Mikäli haluat lisätä joukkueen jo olemassa olevaan ilmoittautumiseen, toimi seuraavasti: 
Mene kohtaan Ilmoittautumiset. Paina sivulla sinistä nuolta kilpailun nimen vieressä. 

2. Toista prosessi otsikon Kilpailuilmoittautumisen luominen (seurakäyttäjä + seurapääkäyttäjä) 
kohdasta 4. eteenpäin. 
 



Seuran ilmoittautumisen lähettäminen (seurapääkäyttäjä) 

1. Kun kaikki ilmoittautumisen tiedot (joukkueet, sarjat, osallistujat, roolit) on oikein ja kaikilla on 
rooliinsa vaadittava lisenssi ja sarjamääräykset täyttyvät, voit vahvistaa/lähettää 
kilpailuilmoittautumisen. HUOM! Ilmoittautumisen vahvistamisen voi tehdä vain 
seurapääkäyttäjä!  

2. Voit joko jatkaa prosessia suoraan edellisestä kohdasta Kilpailuilmoittautumisen luominen tai voit 
siirtyä ilmoittautumiselle kohdasta Ilmoittautumiset -> sininen nuoli kilpailun nimen vieressä.  

3. Paina joko Siirry vahvistamaan tästä tai vihreää nappia Lähetä ja vahvista! 

 

4. Kun ilmoittautuminen on onnistunut, Siiri ilmoittaa: Rekisteröityminen on vahvistettu! Myös 
joukkueiden ja osallistujien kohdalla tila on vahvistettu. 

 

5. Kiitos ilmoittautumisesta ja tervetuloa kilpailuihin!   
 

Voit lisätä joukkueita niin kauan kuin ilmoittautumisaika on käynnissä, myös ilmoittautumisen 
vahvistamisen jälkeen. Lisää joukkue normaalisti ja muista vahvistaa lopuksi! 

 

 

 

 



Tapahtuman hallinnointi ja muokkaus (Seurapääkäyttäjä) 

Tämä ohje koskee seuroja, joille on myönnetty oikeus järjestää SCL:n alainen kilpailu. Seura ei itse pääse 
luomaan tapahtumia Siiriin, vaan tapahtuma luodaan valmiiksi järjestelmäpääkäyttäjän toimesta. 

1. Mene kohtaan Tapahtumat. Valitse tapahtuma, jota haluat muokata. 

 
 

2. Osa tapahtuman tiedoista on esitäytetty tapahtuman luontivaiheessa (SCL luo) tai 
järjestämisoikeuden hakuvaiheessa. 
 

3. Paina Muokkaa sivun oikeassa yläkulmassa. 

 
4. Täytä haluamasi tiedot esim.: nettiosoitteet, kilpailun logo, ilmoittautumisaika, lisätilaukset, 

kilpailukutsu ja liitteet ja paina Tallenna sivun oikeassa alakulmassa.  
 

5. Ilmoittautumisajan päätyttyä liitteet -kohtaan lisätään kilpailun aikataulu, kilpailuinfo ja muut 
mahdolliset kilpailuun liittyvät liitteet (esim. areenakartta). 



 

6. Tapahtuman hallinnointi on nyt valmis. Voit muokata tapahtumaa myöhemmin tarvittaessa   
 

7. Kun ilmoittautumisaika käynnistyy, tapahtuma tulee näkyviin Siirissä. 
 

8. Ilmoittautumisiin liittyvissä kysymyksissä voit hakea vastausta täältä: 
https://scl.fi/kilpailutoiminta/tapahtumahallintajarjestelma-siiri/.  
Jos vastausta ei löydy täältä, ole yhteydessä SCL:n tapahtumatuottajaan. 
  



Tallennettujen tietojen ja tiedostojen lataaminen (Seurapääkäyttäjä) 

1. Mene kohtaan Tapahtumat. Valitse tapahtuma, jonka tietoja haluat ladata. 
 

 
 

2. Paina Lataa tietoja sivun oikeassa yläkulmassa.  

 

3. Yleistiedoista aukeaa excel-tiedosto, jonka välilehdiltä löytyvät seuraavat tiedot: 
- perustiedot 
- ilmoittautuneet seurat 
- osallistuvat joukkueet 
- osallistujat 
- vapaaehtoiset 
- lisätilaukset 
 

4. Tiedostoista latautuu zip-kansio, josta löytyy seuraavat tiedostot: 
- osallistuvien joukkueiden joukkuekuvat (mikäli lisätty joukkueen tietoihin) 
- osallistuvien joukkueiden musiikkitiedostot (mikäli lisätty joukkueen tietoihin) 
 



5. Näiden Siiristä saatavien tietojen pohjalta, järjestävä seura jatkaa kilpailujärjestelyjä mm. luomalla 
kilpailun aikataulun, laskuttamalla osallistumismaksun, tekemällä mahdolliset lisätilaukset ja 
lisäämällä aikataulun ja kisainfon tapahtuman tietoihin. Liitteiden lisääminen kts. otsikon 
Tapahtuman hallinnointi ja muokkaus (Seurapääkäyttäjä) alta kohta 4. 

 
 


