
Tilavarauksen luonti Timmissä. 
Timmin kirjautumissivulle pääsee osoitteessa: https://asp3.timmi.fi/WebTimmi/#/2591 
Tulevaisuudessa osoitteessa: https://timmi.hamina.fi 
Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä sähköpostin avulla Haminan Timmi-tukeen timmi@hamina.fi 
 
Jos et ole luonut tunnuksiasi itse on oletussalasanasi Hamina2017 
Oletussalasanan voit vaihtaa valitsemalla valikosta Omat tiedot > Oma tili  
 

 
1. Tunnus -kenttään tulee käyttäjätunnuksesi, joka on yleensä sähköpostiosoitteesi tai muotoa 

”etunimi.sukunimi”. 
2. Salasana -kenttään tulee salasanasi. 
3. Voit myös selata Timmiä kirjautumatta. Jos haluat luoda tilavaraushakemuksia, tulee sinulla 

olla käyttäjätunnukset. 

 
Kirjautumisen jälkeen avautuu Timmin etusivu. 
Pääset varauskalenteriin painamalla ”Varauskalenteri” -linkkiä.  
 



 
 

 
Tilojen haku -näkymään pääset painamalla ”Mökki” -kuvaketta.  
Varauskalenterinäkymässä voit hakea tiloja kahdella eri tavalla.  

1. Tilaprofiili 
a. Tilaprofiilileiden avulla voit nopeasti avata esim. kokoushuonetta etsiessäsi kaikki 

varattavissa olevat kokoushuoneet. 

 
 
 
  



2. ”Hae tiloja” -painikkeen kautta. 
a. Tätä kautta voit hakea suoraan esim. rakennuksen nimeä. 

 
  



 
Varauskalenterinäkymässä voit myös rajata hakua kuukausien ja viikonpäivien perusteella. 
Pääset tähän näkymään ”Kalenteri” -kuvakkeen kautta. 
 
Rajaamasi päivämäärät tulevat näkyviin ”Valitut päivät” -välilehden taakse. 
  



 

 
Kun olet rajannut haluamasi päivämäärät ja valinnut haluamasi tilan osan valitsemastasi rakennuksesta 
paina ”Päivitä kalenteri”.  

 
Tämän jälkeen sinulle avautuu näkymä, jossa voit luoda tilavarauksesi. Avataksesi varaushakemus -
lomakkeen valitse hiirellä(painamalla kerran vasemmalla hiiren näppäimellä) ajankohta jota olet 
varaamassa.  
 

 



 
Varauslomakkeella varaukselle syötetään varaustieto ja määritellään varauksen päivämääräväli ja 
toistuvuus. Luokittelu-pudotusvalikkoon valitaan varauksen tyyppi. Voit jättää kentän tyhjäksi, mikäli 
osuvaa luokittelua varauksellesi ei löydy. Kävijämäärä-kenttiin syötetään varauksen oletetut kävijä- ja 
osallistujamäärät. Lisätieto-kenttään voi tallentaa lisätietoa palvelua tarjoavalle organisaatiolle. 
Täytettyäsi vaaditut kentät luo hakemus painamalla ”Luo hakemus” -painiketta. 
 

 
Voit tarkistaa valitsemasi aikavälin varaukset painamalla kalenteri kuvaketta, jossa on keltainen 

kysymysmerkki päällä.  



 

Vapaan ajan haku 
 
Vapaan ajan haulla voit etsiä useista tiloista vapaata aikaa yhdellä kertaa. Jakso-kenttään syötetään 
tieto siitä, minkä mittaista jaksoa annetulta kellonaikaväliltä haetaan. Henkilömäärävälillä voidaan 
rajoittaa hakutulokset koskemaan vain sellaisia tiloja, joihin on tallennettu tieto tilaan mahtuvasta 
sopivasta henkilömäärästä. 

Tiloja/resursseja voidaan etsiä sekä valita -kuvakkeen avulla. 
Hae kaikista valituista resursseista yhteistä vapaata aikaa -valinnalla hakutulokset rajoitetaan vain 
niihin ajankohtiin, jotka ovat vapaana kaikissa valituissa resursseissa. 
Hae jokaisesta resurssista erikseen vapaata aikaa -valinnalla hakutuloksiin tuodaan jokaisen 
resurssin osalta erikseen ne ajankohdat, jotka ovat kyseisessä resurssissa vapaana. 
Mikäli vapaan ajan haku ei listaa mitään tilaa/resurssia sivun alalaitaan, tällöin vapaana olevia tiloja ei 
ole kyseiselle valitulle jaksolle.  

 
  



Oma asiointi 

 
Omassa asioinnissa voit seurata varaushakemuksiesi etenemistä. Voit halutessasi muokata sekä 
peruuttaa hakemuksia tällä sivulla.  
 
Voit rajata haettuja varaushakemuksia rakennuksen ja tilanosien mukaan. 


