


Ohjeet FLIP-
järfestelmässä 
rekisteröitymiseen

• Yleistä FLIP-
järjestelmästä ja järjestelmästä ja 
ilmoittautumisesta

• Ilmoittautumisohjeet



FLIP- järjestelmä

18.10.2022 vahvistus 
ensimmäisestä ilmoittautumisesta 
FLIP-järjestelmään. Tämän jälkeen 
tule toisen vaiheen ilmoittautuminen 
(dl 15.12.), jolloin ilmoitetaan 
tarkemmat henkilötiedot.

Vaihe 2: osallistujatietojen 
lisääminen: joko yksitellen tai 
Excelinä. -> jokainen täyttää omat 
tietonsa suoraan FLIP-
järjestelmään tämän ohjeen 
mukaan tai yhdessä 
ilmoittautumistilaisuudessa 24.11.

Vaihe 3: esitystietojen lisääminen



Yleistä

• Terhi vie 
perustiedot ja sen 
jälkeen jokainen 
pääsee 
täydentämään 
omia tietojansa

• Huomioi kaksi 
puhelinnumeroa: puhelinnumeroa: 
oma sekä aikuisilla 
esim. kotona oleva 
puoliso ja 
alaikäisillä joko 
matkalla mukana 
oleva äiti tai 
matkalla oleva 
huoltaja. Nyt 
täytetty Terhin 
numero 0400 
905407



FLIP- järjestelmä, 
sitovat ilmoittautumiset, 
kysyttävät tiedot



Perustietojen vienti 
järjestelmään ja 
profiilin luonti
• Terhi luo jokaiselle profiilin, jota pääsee 

sen jälkeen itse muokkaamaan oikeassa 
yläkulmassa olevasta Edit - painikkeesta

• Alkuun profiili luodaan vain pakollisilla 
tiedoilla ja muutetaan/täydennetään 
myöhemminmyöhemmin

• Nimi 

• Syntymäaika

• Sukupuoli

• Kuva (png, jpg kasvokuva)

• E-mail osoite, tarkista, että varmasti 
oikein!

• Oma puhelinnumero

• ICE puhelinnumero tai huoltaja



• Pyörätuoli, jos käytössä (jos kyllä, 
kysyy lisätietoja)

• Kotiosoite

• Medical data on vapaaehtoinen 
kenttä, jonka voi täyttää, jos on 

Perustietojen vienti 
järjestelmään ja 
profiilin luonti

kenttä, jonka voi täyttää, jos on 
jotain terveydellisiä tietoja, joista 
olisi hyvä antaa infoa. 

• Pääset eteenpäin painamalla sinistä 
Next- paikiketta



• Gymnast eli voimistelija 

• Kaikki muut ovat Suomen 
kenttänäytöksessä, paitsi Marja H, 
joka on Elämä on matka 
hallinäytöksessä

Perustietojen vienti 
järjestelmään ja 
profiilin luonti

hallinäytöksessä

• Paina lopuksi sinistä Update-
painiketta



Tässä osiossa täytetään loput tiedot 
ja päivitetään aikaisempia kenttiä, 
jos tarvetta.

Kaikkia kohtia voi muokata 7.12. asti.

Omien tietojen 
muutos/päivitys ja 
loppujen tietojen 
syöttö

Kaikkia kohtia voi muokata 7.12. asti.

Osaa kentistä vain Gymppi pääsee 
muokkaamaan ja osaa (lentojen 
tiedot) kannattaa syöttää ryhmänä. 

Järjestelmässä on nyt luotuna neljä 
ryhmää – tarkista, että olet oikeassa 
ryhmässä.

Etene seuraavaan osioon aina 
alakulman sinisestä painikkeeta



• Majoitus: Book my own, alla 
hotellin osoitetiedot

Omien tietojen 
muutos/päivitys ja 
loppujen tietojen 
syöttö

• Catering: suosittelemme joko 
lounaat tai ei mitään – keskustelkaa 
omissa ryhmissä, miten halutatte 
laittaa

• Huom! Ei vegaanivaihtoehtoa



Lennon tiedot

• Valmiiksi luotuna neljä eri ryhmää –
tarkista omasi!

• Lentokenttäkuljetuksen voi tätä 
kautta tilata vain liiton kautta 
lennot tilanneet (eli me emme voi)



Vakuutus

• Jokainen vastaa itse omasta 
vakuutuksestaan!

• Myös järjestäjän kautta on 
saatavissa vakuutus, mutta siitä 
tulossa lisätietoja vasta myöhemmin

• Tämän kentän voi tässä vaiheessa • Tämän kentän voi tässä vaiheessa 
jättää täyttämättä



Muita

• Tarkista, että Participates in-
kentässä näkyy Suomen 
kenttänäytös (tai Marjalla 
halliohjelma)

• HUOM! Osallistujan nimi näkyy 
muiden seurojen Gympeille. Jos et muiden seurojen Gympeille. Jos et 
halua, että nimesi näkyy, käy 
poistamassa kaikki muut seurat 
paitsi FINLAND = voimisteluliitto 



APUA.... Soita Terhille 
0400-905407 tai 
laita wa-viestilaita wa-viesti



Kuvat näkymistä, kun kaikki kentät on täytetty:Kuvat näkymistä, kun kaikki kentät on täytetty:



Kuvat näkymistä, kun kaikki kentät on täytetty:Kuvat näkymistä, kun kaikki kentät on täytetty:



Kuvat näkymistä, kun kaikki kentät on täytetty:Kuvat näkymistä, kun kaikki kentät on täytetty:



Kiitos!Kiitos!


