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VARAUSKALENTERI 
Varauskalenteri löytyy osoitteesta https://jankk-areena.timeworks.fi 

 

 

KIRJAUTUMINEN  

 

1. Rekisteröidy käyttäjäksi ensimmäisellä käyttökerralla. Seuraavalla kerralla kirjaudut 

luomillasi tunnuksissa sisään järjestelmään. 

 

Valitse yläpalkista kohta kirjaudu ja sen jälkeen paina alareunasta kohtaa rekisteröidy. 

Rekisteröityminen tehdään vain kerran, jonka jälkeen käytetään kirjautumista sisään 

järjestelmään. 

 

 

 

 

Järjestelmä pyytää rekisteröinnin yhteydessä antamaan salasanan. Salasanan minimipituus 

on 8 merkkiä. Salasanassa oltava vähintään 1 aakkosiin ja numeroihin kuulumaton merkki. 

https://jankk-areena.timeworks.fi/
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YKSITTÄISEN TUNNIN TAI TUNTIEN VARAUS  

1. Valitse varauskohde ja siirry varaamaan aikaa kohdasta VARAA. 

Näet varattavissa olevat ajat kalenterista. 

  

Seuraavat varauskohteet ovat käytössä VAIN JANKK:n JÄSENILLE 

- JANKK:n ryhmissä treenaavat jäsenet (halli 1, 2 ja 3) 

- JANKK:n ryhmiin kuulumattomat jäsenet (halli 1,2 ja 3) 

 

 

2. Valitse vapaa aika klikkaamalla sitä kalenterinäkymästä
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Mikäli haluat varata useamman tunnin, niin jokaisesta tunnista tulee tehdä oma 

varaus. Järjestelmää kehitetään niin, että tulevaisuudessa samalle varaukselle voi 

kerätä useamman ajan.  

 

3. Täytä varauksen tiedot 

 

 

Henkilömäärä Merkitse varaukselle tulevien henkilöiden määrä.  

Varaustyyppi  Valitse valikosta varaustyyppi (laji) ja anna lajiin liittyvä 

käyttötarkoitus esim. kilpailu, tapahtuma, koulutus, 

valmennus, harjoittelu tms. 

Lisätietoja Lisätietoja -kenttään voi kirjoittaa lisätietoja. Tähän 

kenttään ei kuitenkaan kirjata tiedusteluja, yhteydenotot 

tehdään yhteystiedoissa ilmoitetulla tavalla. 

 

Lue ja hyväksy varausehdot ja paina Jatka, niin pääset vahvistamaan varauksen. 

Maksaminen tapahtuu Paytrailin maksutavoilla. 
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4. Vahvista varaus ja siirry maksamaan varaus 

Maksaminen tapahtuu Paytrailin maksutavoilla. Vain hyväksytystä maksusta syntyy varaus. 

 

 

5. Sähköpostiisi saapuu vahvistus varauksesta.  
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VAKIOVUORON VARAUS 

 

1. Hae vapaana olevaa tilaa 

Vuoro varataan hakemalla vapaata aikaa sekä tilaa kalenterista. Haku voidaan kohdistaa 

usempaan varauskohteeseen sekä haluttuun kauteen ja aikaan. Mikäli halutulle kaudelle ei 

ole aikoja, niin tällöin kalenteria ei ole vielä avattu kyseiselle kaudelle. 

 

 
 

2. Valitse haluamasi tila 

Haun tuloksista näet varattavat tilat sekä mahdolliset harjoituskerrat kyseisellä 

ajanjaksolla. 

 

Pääset varaamaan kyseisen tilan vakiovuoron painamalla hakutuloksesta vihreää 

painiketta. 
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3. Täytä varauksen tiedot kuten yksittäisessä varauksessa 

 

Henkilömäärä Merkitse varaukselle tulevien henkilöiden määrä.  

Varaustyyppi  Valitse valikosta varaustyyppi (laji) ja anna lajiin liittyvä 

käyttötarkoitus esim. kilpailu, tapahtuma, koulutus, 

valmennus, harjoittelu tms. 

Lisätietoja Lisätietoja -kenttään voi kirjoittaa lisätietoja. Tähän 

kenttään ei kuitenkaan kirjata tiedusteluja, yhteydenotot 

tehdään yhteystiedoissa ilmoitetulla tavalla. 

 

Lue ja hyväksy varausehdot ja paina Jatka, niin pääset vahvistamaan varauksen. 

Maksaminen tapahtuu Paytrailin maksutavoilla. 

 

Maksamisen jälkeen saat sähköpostiisi vahvistuksen varauksesta. 
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KULKUOIKEUDET  
 

1. Lataa puhelimeesi Bitwards sovellus 

Puomin lukitus avataan mobiiliavaimella sovelluksen kautta. 

 

Android puhelimelle sovellus ladataan Google Play kaupasta ja iOS puhelimelle Apple 

Storesta. 

 

 
 

 

2. Vahvista käyttäjätunnuksesi  
Sait sähköpostiisi vahvistuspyynnön. Klikkaa linkkiä ”vahvista sähköpostiosoitteesi 

klikkaamalla tästä”. 

 
3. Anna salasana  

Kun olet vahvistanut linkistä sähköpostiosoitteesi, pyytää järjestelmä sinua luomaan 

salasanan ja vahvistamaan sen.  

Salasanan tulee olla vähintään seitsemän merkkiä pitkä ja yhden merkin tulee olla 
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erikoismerkki, kuten %,#,!,& tms. 

 
 

 

4. Kirjaudu kulunhallinnan järjestelmään luomallasi tunnuksella. 
 

 

Tällä samalla tunnuksella pääset jatkossa aina kirjautumaan palveluun ja voit avata portin 

sekä hallin oven varausajankohtana. 

 

PUOMIN JA OVEN AVAAMINEN 
 

PUOMIN AVAAMINEN 

Puomi avataan puhelimeen ladatulla Bitwards sovelluksella. Puomin kulkuoikeus alkaa 45 min 

ennen varausta ja päätty 45 min varauksen jälkeen. Huomioithan, että olet hyvissä ajoin 

sulkemassa puomin ennen käyttöoikeuden päättymistä, mikäli alueella ei ole muita käyttäjiä. 

 

1. Kirjaudu Bitwards sovellukseen 

- Bluetooth-yhteys ja sijaintitiedot tulee olla päällä 
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2. Mene puomille ja”klikkaa” Puomi painiketta sovelluksesta. Aseta puhelin 

lukon alla olevan sylinterin alle, jotta yhteys olisi mahdollisimman hyvä.  
 

Lukon alaosaan syttyy valo, jonka jälkeen voit avata lukon. Lukon alaosaa kierretään 

myötäpäivään (aivan kuin avainta lukossa), jolloin lukko aukeaa. 

 

Lukon avaus toimii puhelimen oman mobiiliverkon välityksellä. Lukon ja puhelimen välinen 

yhteys syntyy bluetooth-yhteyden avulla.  

 

Ilmoitus ”resurssi ei ole käytettävissä”, syntyy yleensä siitä syystä, että yhteys puhelimen ja 

lukon välillä tai puhelimen ja mobiiliverkon välillä ei ole ollut riittävän hyvä. Yritä tällöin 

uudelleen. 

 

 

3. Avaa puomi ja kiinnitä se sivuun. Jätä lukko suljettuna pystytolppaan. 

 

Puomi voi olla avoinna aina kun alueella on käyttäjiä. Viimeinen käyttäjä sulkee puomin alueelta 

poistuttaessa (hänellä tulee olla kulkuoikeus puomiin).  

 

 

OVEN AVAAMINEN 
 

Oven voit avata, kun varausaikasi alkaa. Ovi avataan puhelimeen ladatulla Bitwards sovelluksella.  

Bitwards-sovelluksessa näkyy kaikki ovet, mihin sinulla on kulkuoikeus. 

1. Kirjaudu Bitwards sovellukseen 

- Bluetooth-yhteys tulee olla päällä 

- Sijaintitiedot tulee olla päällä 

-  

 

2. Mene ovelle ja”klikkaa” ovi painiketta Bitwards sovelluksesta. Aseta 

puhelin lähelle ovea, jotta yhteys olisi mahdollisimman hyvä.  

 

Lukon avaus toimii bluetooth-yhteyden välityksellä. Yksikkö, mihin puhelin ottaa yhteyden on 

oven yläpuolella (hallin sisäpuolella).  

 

Ilmoitus ”resurssi ei ole käytettävissä” syntyy yleensä siitä syystä, että yhteys puhelimen ja oven 

avaavan yksikön (hallin sisäpuolella) ei ole ollut riittävän hyvä. Yritä tällöin uudelleen. 

 

Mikäli mobiiliavauksen käytössä ilmenee ongelmia niin kannattaa myös kokeilla puhelimen 

sammuttamista sekä sen uudelleen käynnistämistä. 
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PUOMIN JA OVEN AVAAMINEN NFC-TARROJEN AVULLA 
 

Ovilla on Bitwards-tarrat, mitä koskettamalla oven lukituksen voi 

avata. Tarroja voi käyttää puhelimen NFC-yhteyden avulla, eli 

puhelimessa tulee olla NFC-toiminto kytkettynä päällä.  

Kulkuoikeus ja tarran käyttö edellyttää sitä, että puhelimeen on 

ladattu Bitwards-sovellus. 

 

1. Tarkasta, että puhelimesi NFC-laiteyhteys on päällä  

2. Kosketa puhelimella oveen kiinnitettyä tarraa 

3. Puhelin ilmoittaa, että ovi auki ja koodinäppäimistössä syttyy vihreä 

valo, että lukko on auki. 

Puomille ollaan suunnittelemassa myös tarraa, mutta sitä ei ole vielä 

asennettu. Kun asennus saadaan tehtyä, niin tällöin NFC-yhteyttä on mahdollisuus käyttää myös 

puomin avauksessa. 

 


