VIRTA-tarkastuksesta ilmoittaminen
VIRTA-järjestelmä löytyy osoitteesta: https://virta.virkku.net
VIRTA-tarkastuksen voi ilmoittaa yhdistyksen käyttäjä.
Aikaisemmasta poiketen VIRTA-ilmoitukseen liitetään myös koirakon tiedot jo anomisvaiheessa.
Tarvitset:
-

Koiran rekisterinumeron (jos FIX, tunnistusmerkintänumeron, nimen, sukupuolen ja syntymäajan)
Ohjaajan nimen, osoitetiedot, puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteeen

Tarkastuksen ilmoittaminen on kaksivaiheinen. Ensi vaiheessa tarkastusilmoituksen voi täyttää ja tallentaa
myöhempää täydennystä varten ilman, että se lähtee vielä liitolle tiedoksi -> Ilmoituksen tila on tällöin
”Ilmoittajan käsittelyssä”. Vaihtamalla statusta työpöydän muokkaa-toiminteen kautta muotoon ”Liiton
tarkastuksessa” ja tallentamalla, ilmoitus siirtyy liiton käsittelyyn.
HUOM! Tarkastusilmoitus on lähetettävä liiton tarkastukseen tarkastusohjeen mukaisesti viimeistään 2
viikkoa ennen tarkastusta.
Liitot hyväksyvät ilmoitukset ja kun ilmoitus on hyväksytty, näkyy tarkastus julkisella puolella Tarkastuksetlistauksessa.
Tarkastuksen ilmoittaminen on muuttunut siltä osin, että jatkossa tarkastusilmoitukseen lisätään myös
koirakon tiedot. Vähintään yksi koirakko on ilmoitettava, ja tarkastusohjeen mukaisesti tarkastukseen voi
osallistua maksimissaan kaksi koirakkoa.

1.
2.
3.
4.

Valitse tarkastuslistauksen yläpuolelta Uusi ilmoitus
Valitse tarkastuksen alkamisajat pvm ja klo
Valitse paikkakunta
Syötä tarkastuksen paikka. Huom! Tämä tieto ei näy julkisena tarkastukset-listassa, näkyy kuitenkin
tarkastukseen osallistuville koirakoille, tarkastajille, suosittelijalle ja muille käyttäjille kenellä on
pääsy järjestelmään.
5. Valitse käyttöönottotarkastaja
6. Valitse tarkastuksen suosittelija, jos suosittelijaa ei löydy järjestelmästä, kirjoita nimi ja rooli ja
sähköpostiosoite allaoleviin kenttiin.
7. Valitse oman alueesi poliisilaitos mihin kutsu lähetetään. Kutsun voi lähettää vaikka kaikille listassa
oleville poliiseille, paikallaolija merkitään tuloksen syöttövaiheessa. Koiraryhmän johtajalle kutsun
on lähdettävä kuitenkin aina.

8. Lisätietoja osallistujalle-kenttään voi kirjoittaa jos osallistujalle / osallistujille on jotain
huomioitavaa.
9. Lisätietoja liitolle-kenttään voi kirjoittaa jos on jotain erityistä viestiä tarkastuksesta liiton suuntaan.
10. Voit tallentaa ilmoituksen tässä vaiheessa keskeneräisenä tai tehdä ilmoituksen valmiiksi lisäämällä
koirakon tiedot. Katso seuraava kuva ja selitteet alla.

Koiran lisääminen VIRTA-ilmoitukseen
Koira voidaan lisätä joko suoraan ilmoituksen tallennuksen yhteydessä tai tarkastuksen tiedoista
myöhemmin. Koirakko tai koirakot on oltava lisättynä ennen tarkastuksen lähettämistä liiton tarkastukseen.

Ensin lisätään koira, tarvitset koiran rekisterinumeron tai alla mainitut tiedot.
1. Anna koiran rekisterinumero - > Tarkista rekisterinumero
a. FI- ja FIX-rekisteriin merkityt koirat löytyvät tällä haulla
Rekisterinumero löytyy:

Rekisterinumerolla ei löydy koiraa:
Koiralla ei ole FIX-tunnusta tai kyseessä on ulkomaalainen koira
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rasti ruutuun ”rekisteröimätön koira”
Anna koiran nimi
Kirjoita tunnistusmerkintänumero
Täytä koiran syntymäaika
Valitse sukupuoli
Valitse rotu, sekarotuiselle löytyy vaihtoehto ”monirotuinen”

Ohjaajan tietojen lisääminen
Täytetään ohjaajan tiedot
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Etunimi ja sukunimi
Kotipaikkakunta
Jäsenyhdistys (valitse listasta)
Katuosoite (vapaaehtoinen)
Postinumero (vapaaehtoinen)
Postitoimipaikka (vapaaehtoinen)
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Jos omistajan tiedot ovat samat kuin ohjaajan valitse ”Sama kuin ohjaaja”, tiedot täydentyvät
automaattisesti.
10. Lähetä
11. Ohjaaja saa viestin tarkastuksesta sähköpostiinsa automaattisesti.

Kun tiedot on täytetty, paina Lähetä.
Muista lähettää koko ilmoitus liittoon tarkistettavaksi ilmoituksen tilaa muuttamalla.
Tarkastuksen toiminteet
Osallistujat – ilmoitetut koirat sekä pääsy tulosten syöttöön.
Tunnistusmerkintä – tästä voi tulostaa ilmoitetun koiran tiedot sekä tunnistusmerkinnän, toimii hyvänä
apuna jos koiralta / koirilta tarkistetaan sirunumero tarkastuksen aluksi.
Arvostelukaavakkeet – ilmoitettujen koirakoiden tiedoilla esitäytetyt koirakohtaiset arviointilomakkeet
tarkastuspäivää varten.
Pöytäkirja – Tähän kertyy tulokset jotka on hyväksytty. Tarkastaja kuittaa pöytäkirjan kun tulokset ja
kommentit ovat valmiit.

Osallistujat
Klikkaamalla osallistujat-painiketta näet tarkastukseen osallistuvan koiran tiedot sekä tulosten
syöttötoiminteet
Tunnistusmerkintä
Osallistujien tunnistusmerkintänumerot löytyy täältä. Voit tulostaa tunnistusmerkintä-listan mukaan
tarkastukseen tätä kautta.
Arvostelukaavakkeet
Voit tulostaa esitäytetyt arviointilomakkeet mukaan tarkastukseen täältä

Pöytäkirja
Kun tulokset on syötetty, tarkastuksen suorittanut VIRTA-tarkastaja voi hyväksyä tarkastuksen pöytäkirjan.
Sähköinen pöytäkirja siirtyy liitolle tarkastettavaksi joka kuittaa tulokset, jonka jälkeen hyväksytty suoritus
esitetään VIRTA-järjestelmässä kohdassa Tulokset.

