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KOTIKARTANOYHDISTYKSEN SÄHKÖISEN 

TILAVARAUSKALENTERIN OHJEISTUS 

 

Kotikartanoyhdistys ry siirtyi kesäkuussa 2019 sähköisen tilavarauskalenterin käyttäjäksi. Sähköinen 
tilavarauskalenteri mahdollistaa jäsenjärjestöille tilavarausten hallinnoinnin esim. älypuhelimella, 
tabletilla tai tietokoneella.  
 

Sähköinen varauskalenteri löytyy osoitteesta www.varaukset.fi/kotikartanoyhdistys 

 

A) REKISTERÖITYMINEN VARAUKSET.FI PALVELUUN  

 

Tilavarauksen hallinnoimiseksi rekisteröidy varaukset.fi palveluun. Rekisteröityminen palveluun on 

täysin maksutonta.  

1. Siirry varauskalenteriin (www.varaukset.fi/kotikartanoyhdistys) ja valitse kirjaudu. 

Kirjautumisnäkymä (oik.) avautuu. Klikkaa kohdasta Etkö ole vielä rekisteröitynyt? 

Rekisteröidy. Ennen seuraavaa vaihetta varmista että sinulla on mahdollisuus kirjautua 

rekisteröitymisessä käytettävään sähköpostiin.  

http://www.varaukset.fi/kotikartanoyhdistys
http://www.varaukset.fi/kotikartanoyhdistys
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2. Rekisteröidy palveluun voimassa olevalla sähköpostiosoitteella, ja keksimällä jokin 

salasana. Huomioi, että neljä tuntia ylittävissä varauksissa lähetämme laskun 

rekisteröitymisessä käytettyyn sähköpostiin. Kun olet täyttänyt tiedot, paina lopuksi 

rekisteröidy näppäintä. Aktivoi vielä rekisteröityminen sähköpostiisi lähetetystä 

varmistusviestistä ja seuraa viestin ohjeita.  

 

 

B) KIRJAUTUMINEN VARAUKSET.FI PALVELUUN  

1. Siirry varauskalenteriin (www.varaukset.fi/kotikartanoyhdistys) ja valitse kirjaudu sivun 

oikeasta yläkulmasta. Kirjaudu järjestelmään tunnuksillasi.  

http://www.varaukset.fi/kotikartanoyhdistys
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C) TILAVARAUKSEN TEKEMINEN 

 

 

2. Kirjautumisnäkymä avautuu. Sivun oikeassa nähtävissä tilin saldo (ei käytössä 

Kotikartanoyhdistyksen kalenterissa) sekä Omat varaukset osio, josta voit 

tarkastella/perua omia varauksiasi. Avautuvan näkymän vasemmassa laidassa 

Kirjanmerkit ikkunan sisällä on näkyvissä kaikki kalenterit, joihin olet tiloja varannut. 

Huomioithan, että näkymässä voi olla useampiakin organisaatioita jotka käyttävät 

varaukset.fi palveluntarjoajaa. Valitse vaihtoehdoista Kotikartanoyhdistys siirtyäksesi 

tilavaraukseen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kirjauduttuasi järjestelmään ja valittuasi kirjanmerkeistä Kotikartanoyhdistyksen 

kalenterin, kalenterinäkymä avautuu sen viikon kohdalta joka on parhaillaan menossa.  
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2. Klikkaa sivun yläkulmasta sen tilan nimeä jonka haluat varata. Erimerkkitapauksemme 

haluamme varata alakerran kokoushuoneen käyttöömme ma 10.6. klo:13.00–15.00 

väliseksi ajaksi. Ajan löytämiseksi meidän tulee vaihtaa varausviikkoa.  

 

3. Varausviikon muuttaminen onnistuu klikkaamalla vihreän valikon nuolinäppäintä oikealle. 

Jo menneitä viikkoja voi tarkastella klikkaamalla nuolinäppäintä vasemmalle. 

 

4. Aloita tilan varaus klikkaamalla haluttua aloitusaikaa (kellonajat ovat nähtävissä 

varausnäkymän vasemmassa laidassa) jolloin näyttöön ilmestyy vihreä laatikko + -

symbolilla. Klikkaa plussaa siirtyäksesi lopulliseen varausruutuun. 
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5. Varausnäkymä (vas.) avautuu. Varausruudun ensimmäinen osio on varauksen päivänmäärä 

ja kellonaika. Järjestelmä tarjoaa aina automaattisesti tunnin varausaikaa, mutta 

esimerkissämme haluamme pidemmän varausajan.  Varausajan muuttaminen onnistuu 

yksinkertaisesti klikkaamalla varausaikakenttää. Aikaa voi lisätä tai vähentää 

nuolinäppäimillä tai klikkaamalla numeroita ja kirjoittamalla manuaalisesti halutun 

ajankohdan.  

 

6. Täytä seuraavaksi varaajan tiedot. Varatessa on aina käytettävä järjestön virallista nimeä, 

muuten varaus poistetaan järjestelmästä. Esimerkkitapauksessamme varaajayhdistyksenä 

toimii Joensuun Jäsenjärjestö Jämäkät ry, varaajana Veikko Varaaja. Kun kaikki tiedot on 

täytetty, klikkaa varausnäkymän oikean alalaidan vihreää varaa painiketta. 

 

7. Järjestelmään avautuu vielä pop-up ikkuna, josta voit yhdellä silmäyksellä tarkastaa 

kokoustilan, päivänmäärän ja kokousajan. Huomioi että varattua aikaa ei voi muokata 

jälkikäteen, joten tarkasta tiedot huolella. Mikäli korjattavaa on, voit palata edelliseen 

varausruutuun klikkaamalla peruuta painiketta. Mikäli tiedot ovat oikein, klikkaa varaa 

painiketta Järjestelmä palaa alkuperäiseen viikkonäkymään, jossa on näkyvillä tekemäsi 

varaus. Tilavarauksesi on nyt voimassa.   
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D) VARATUN AJAN TARKASTAMINEN JA PERUUTTAMINEN  
 

1. Rekisteröityneet käyttäjät voivat myös perua ja tarkastella tekemiään varauksia omasta 

sivunäkymästä. Siirry varauskalenteriin (www.varaukset.fi/kotikartanoyhdistys) ja klikkaa 

kalenterinäkymän oikeassa yläkulman kirjaudu painiketta. Kirjaudu tämän jälkeen 

järjestelmään tunnuksillasi. 

 

2. Oheinen näkymä avautuu. Pääset tarkastamaan omia varauksiasi klikkaamalla kohdasta 

katso kaikki tekemäsi varaukset.  

 

3. Omat varaukset näkymässä voit tarkastella kaikkia varaamiasi tiloja. Yleisnäkymään on 

lueteltu kaikki tilat ja varaamasi ajat yleisluontoisesti, mutta voit tarkastella tietoja 

tarkemmin klikkaamalla varauspäivää (esimerkissämme kohdasta maanantai 10.6.2019 

klo:13.00 – 15.00) 

http://www.varaukset.fi/kotikartanoyhdistys
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4. Voit nyt tarkastella tekemääsi varausta. Varauksen tiedosta löydät mm. järjestön ja 

varaajan nimen. Mikäli halut poistaa varauksesi, klikkaa kohdasta poista varaus. 

 

5. Näyttöön aukeaa pieni pop-up ikkuna. Poista varaus lopullisesti valitsemalla poista 

varaus. Mikäli et halua poistaa varausta, palaa edelliseen näyttönäkymään valitsemalla 

peruuta. Muista lopuksi kirjautua ulos järjestelmästä. 


