
1 
 

ORGANISAATIOTASON KÄYTTÖOHJEET – 24.5.2022 
Organisaatiolla ja ”organisaatiotasolla” tarkoitetaan SILPI-järjestelmässä (Suomen Ilmailuliiton poik-
keamailmoitusjärjestelmä) organisaatiota, yhdistystä, kerhoa, joka käyttää järjestelmää ja saa näh-
täväkseen ne ilmoitukset, jotka ilmoituksen tekijä on ”kohdistanut” kyseille organisaatiolle. 

Organisaatio toimii SILPIssä jonkin lajin ”alaisuudessa” ja ilmoitukset ryhmitellään näiden lajien mu-
kaan. Jokin organisaatio voi olla myös useiden lajien ”alaisuudessa”. 

Ilmoitusta tehtäessä valitaan ensin laji, jossa tapahtuma on sattunut. Samasta tapahtumasta voi-
daan tarvittaessa tehdä useita ilmoituksia, jos osallisena on useita lajeja ja/tai organisaatioita.  
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Kirjautuminen tapahtuu käyttämällä sähköpostiosoitetta (jolle on annettu oikeudet muokata tiet-
tyä organisaatiota  lajitoimikuntasi/Turvallisuustoimikunta on ollut asiasta yhteydessä) kohdassa 
"Syötä sähköpostiosoitteesi" ja sitten painamalla "Pyydä koodia". Tarkista sähköposti ja syötä saa-
masi kirjautumiskoodi (postin saapuminen kestää muutaman sekunnin; jos ei näy, niin tarkista ros-
kaposti). Posti tulee otsikolla "Kirjautumiskoodisi Ilmailun poikkeama- ja havaintoilmoitusjärjes-
telmään" ja lähettäjä on "Suomen Ilmailuliitto ry <do-not-reply@silpi.fi>" (tai vastaava). 
 
Kun olet kirjautunut sisään, niin voit asettaa itsellesi pysyvän salasanan hallintapaneelin yläoikeasta 
kulmasta löytyvästä profiilista. Valitse ylävalikosta "Hallinta", jonka jälkeen löydät profiilin oikeasta 
yläkulmasta. Klikkaa "henkilökuvaa" ja valitse "Käyttäjäprofiili". Tästä on tarkempi erillinen ohje tä-
män ohjeen lopussa. 
 
Saamasi kirjautumiskoodi on kelvollinen vain yhteen kirjautumiseen, eli joka kirjautumiseen tarvit-
set uuden koodin  kannattaa käyttää salasanaa. 
 
Kun olet systeemissä (organisaation oikeuksilla), niin pääset edellä mainitusta "Hallinta" katsomaan 
ja tekemään muutoksia omassa organisaatiossasi. Hallinnasta löydät seuraavat valikot vasemmasta 
reunasta. 
 
Poikkeamat  Täältä näet kaikki kyseissä organisaatiossa tehnyt poikkeamailmoitukset (= turvalli-
suusilmoitukset, ilmoitukset, poikkeamat). Lisäksi näet myös mahdolliset itse (Henkilökohtainen) sa-
malla kirjautumissähköpostiosoitteella tekemäsi ilmoitukset. 
 

 
 
Organisaatiot  Täältä löydät organisaatiosi (Nimi ja Laji).  

Katso-napista näet organisaatiosi nimen (= Nimi), itsesi (= Sähköpostiosoite) sekä roolisi organisaa-
tiossa (= Rooli). Muokkaa-napista pääsen muuttamaan organisaatiosi ja omia tietojasi sekä lisää-
mään muita tarvittavia (= Lisää uusi organisaation jäsen roolilla on jo valmiiksi näkyvissä; lisää saat 
napilla Lisää jäsen) organisaatiosi henkilöitä (= Sähköpostiosoite) ja heille roolin (= Rooli). Jos tarvit-
tavaa roolia ei löydy alasvetovalikosta, niin pyydä lajitoimikuntasi (tai SIL-tason) yhteyshenkilöä li-
säämään kyseinen rooli valikkoon. Paina lopuksi Tallenna. 

Palaa edelliseen näkymään ja (TÄRKEÄ!) valitse Katso-kohdasta ”Oikeudet”. Täältä valitse Muokkaa 
ja sitten laita rasti uudelle/uusille henkilöille tarvittaviin kohtiin ja Tallenna.  
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Esimerkin (edellä) tilanteessa on organisaation sihteerille annettu oikeudet katsoa organisaatiota (= 
näkee, ketä organisaatioon kuuluu, mutta ei voi tehdä lisäyksiä eikä muutoksia). Samoin sihteeri 
pääsee näkemään ilmoitukset, jotka on linkitetty (= ilmoitusta tehtäessä on valittu tämä organisaa-
tio) tähän organisaation, mutta hän ei voi tehdä siihen korjauksia/muutoksia eikä voi antaa kom-
mentteja ilmoituksen tekijälle. Vastaavasti turvallisuusvastaava voi katsomisen lisäksi tehdä edellä 
kuvattuja asioita, jota sihteeri ei voinut. Eli ”sinä” olet tämän esimerkin ”turvallisuusvastaava” (laji-
toimikunta on antanut sinulle kaikki oikeudet muokata omaa organisaatiotasi) ja sihteeri on henkilö, 
jonka olet lisännyt. 

 

Kommentointi 

Organisaation oikeuksilla on mahdollista antaa kommentteja kaikkiin niihin ilmoituksiin, jotka on 
tehty kyseisen organisaation alla. 

Tämä tapahtuu valitsemalla ”Poikkeamat” kohdasta haluttu ilmoitus painamalla ”Katso”. Sitten se-
lataan ilmoituksen loppuun ja valitaan sieltä ”Muokkaa”. 

Tämän jälkeen selataan uudelleen ilmoituksen loppuun, josta nyt löytyy ”Lisää kommentti”. Myös 
itse ilmoitukseen voi tehdä muutoksia/korjauksia (näistä jää lokitieto sekä lähtee sähköposti-ilmoi-
tus). 

Avautuvasta ikkunasta valitaan Näkyvyys*. Valittavana on kaksi tasoa: Käyttäjä ja Organisaatio.  
• Jos valitaan Käyttäjä, niin Sisältö*-kohtaan kirjoitettu teksti näkyy ilmoituksen tekijälle sekä 

kyseisen organisaation henkilöille, joille on annettu oikeus nähdä ilmoituksia. 
• Jos valitaan Organisaatio, niin kommenttiviesti näkyy tällöin vain kyseisen organisaation 

henkilöille, mutta ei ilmoituksen tekijälle. 
• Lisäksi lajitason oikeuksilla olevat henkilöt näkevät kaikki oman lajinsa ilmoitukset. 
• SIL-taso näkee kaikki kommentit riippumatta edellä olleista valinnoista. 

Lopuksi paina ”Tallenna muutokset”. Kommentoinnista lähtee erillinen sähköposti-ilmoitus kaikille 
niille henkilöille, joille kyseinen kommentti valinnan mukaisesti on näkyvissä. 
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LISÄOHJE PYSYVÄN KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN JA SALASANAN ASETTAMISESTA 

Kirjautuminen tapahtuu käyttämällä haluttua sähköpostiosoitetta kohdassa "Syötä sähköpostiosoit-
teesi" ja sitten painamalla "Pyydä koodia". Tarkista sähköposti ja syötä saamasi kirjautumiskoodi 
(postin saapuminen kestää muutaman sekunnin; jos ei näy, niin tarkista roskaposti). Posti tulee ot-
sikolla "Kirjautumiskoodisi Ilmailun poikkeama- ja havaintoilmoitusjärjestelmään" ja lähettäjä on 
"Suomen Ilmailuliitto ry <do-not-reply@silpi.fi>" (tai vastaava). 

 

 

Kun olet kirjautunut sisään, niin voit asettaa itsellesi pysyvän salasanan hallintapaneelin yläoikeasta 
kulmasta löytyvästä profiilista.  

 

Valitse ylävalikoista "Hallinta", klikkaa "henkilökuvaa" ja valitse "Käyttäjäprofiili". 
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Avautuvassa ikkunassa käyttäjätunnuksena on sähköpostiosoite, johon olit pyytänyt kirjautumis-
koodia. Voit vaihtaa tähän myös jonkin muun ”Käyttäjätunnuksen”. Täytä/korjaa Etunimi ja Suku-
nimi tarvittaessa. Tallenna ja paina sitten Vaihda salasana*-linkkiä. 

 

Valitse avautuvasta ikkunasta Nollaa salasana”-linkki. 

 

Saat seuraavan ilmoituksen. Toimi sen mukaisesti. 

 

Toimi sitten sähköpostissa olevien ja seuraavassa mainittujen ohjeiden mukaisesti (jos et saanut 
postia käyttämääsi sähköpostiosoitteeseen, niin tarkista roskaposti).  
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Tämän jälkeen pääset antamaan salasanan. 

 

Kirjoita salasana ja vahvista se. Paina lopuksi Tallenna ja kirjaudu järjestelmään uudelleen käyttä-
mällä sähköpostiosoitetta ja salasanaa = Kirjaudu salasanalla. 

 

Kun olet painanut Kirjaudu salasanalla, niin saat täytettäväksi seuraavan ikkunan. 
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