
Rekisteröidy osoitteessa 
www.ulkoilmaakatemia.fi/

rekisteroidy  
Heti rekisteröitymisen jälkeen 

päivitä oma profiili. 
1. Paina ”ratasta” ja valitse ”Muokkaa profiilia”. 

http://www.ulkoilmaakatemia.fi/rekisteroidy
http://www.ulkoilmaakatemia.fi/rekisteroidy


2. Täytä kaikki kohdat. Mikäli olet osallistumassa 
kurssille tai vaellukselle, klikkaa kohtaan ”Kyllä on”, 

jolloin loput kysymykset avautuvat. Merkitse 
lainavarusteet sekä muut pakolliset tiedot. 

 



3. Lopuksi ”Päivitä profiili”, jotta tiedot tallentuvat. Voit 
muokata tietoja myöhemmin. Esim. jos hankit oman 

teltan, voit ottaa sen lainavarusteista pois. 

 



4. Paina ”Omat ryhmät” välilehti auki, jotta näet ne 
ryhmät, joihin olet osallistumassa. Ryhmä näkyvät 

muutaman päivän sisällä rekisteröitymisestä. Mikäli 
ryhmää ei näy, ole yhteydessä meihin 

akatemia@ulkoilma.fi 

 



5. Tutustu kurssin tai vaelluksen infoon, halutessasi voit 
osallistua keskusteluun tai kysyä yleisiä kysymyksiä. 
Voit myös tutustua muihin osallistujiin ja / tai sopia 

kimppakyytejä. 

 



Tarvitsetko apua? 

Sivuillamme on UKK-osio, josta 
voit löytää vastauksen. Hyödynnä 

hakuominaisuutta. 
 

Sivuillamme on Retkibotti, joka 
auttaa sinua. Tarvittaessa voit 

aloittaa chatin tai jättää viestin. 
 

Keskustele omassa ryhmässä tai 
lähetä viesti kouluttajalle. 

 
Lähetä viesti Fecebookissa. 

 
Lähetä sähköpostia 

akatemia@ulkoilma.fi 
 

Meillä ei ole WhatsApp- tai 
päivystävää puhelinpalvelua.

mailto:akatemia@ulkoilma.fi
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