
Nuorisopassi ”Färmi” 6.-9. -luokkalaisten kännyköihin 

Nyt on taas mahdollisuus päästä hyödyntämään liikuntaan ja kulttuuriin kannustavia etuja Nuorisopassi-

kännykkäsovelluksen avulla! Porilainen Dyme Solutions on kehitellyt mobiilisovelluksen, johon Rauman 

Liikuntapalvelut ovat räätälöineet raumalaisille sopivat edut. Sovellus on ladattavissa kaikille raumalaisille 

6.-9. -luokkalaisille oppilaille heti, mutta edut tulevat näkyviin maanantaina 31.8.2020.  

Mikä? 

Nuorisopassi on nuorille tarkoitettu etujärjestelmä, jonka käyttäminen on vapaaehtoista. 

Sen avulla kaupungit, kunnat, seurat ja muut toimijat voivat tarjota liikuntaan ja kulttuuriin liittyviä etuja 
paikallisille nuorille. Nuoret pääsevät tutustumaan paikalliseen liikunta- ja kulttuuritarjontaan Nuorisopassi-
pilvipalveluun yhdistetyn mobiilisovelluksen avulla.  

Huom! Kaikkien 6. ja 7. –luokkalaisten tulee luoda tunnukset uudestaan alla olevan ohjeen mukaisesti. 8.-9. 
–luokkalaiset pystyvät luultavasti kirjautumaan aikaisemmin luoduilla tunnuksilla (sähköposti + salasana). 
Jos tämä ei onnistu, kannattaa tunnukset luoda alusta uudestaan. Tähän tarvitsee siis Wilmasta löytyvää 
passikoodia (ks. ohjeet alla). 

Tänä syksynä nuorille tarjotaan etuja yli 50 euron edestä (mm. uimahalli, keilahalli, pääsylippuja, 
kuntosalikäyntejä, eväitä sekä askartelutarvikkeita). Kaikki edut ovat henkilökohtaisia ja niiden tarkemmat 
tiedot löytyvät sovelluksesta. Sovellusta kannattaa seurata säännöllisesti, sillä edut ovat voimassa aina 
tietyn aikaa ja niitä päivitellään lukuvuoden aikana lisää. 

Jos nuoren puhelimeen ei pysty lataamaan sovellusta, on passista mahdollista saada ”paperinen versio.” 
Tässä tapauksessa ole yhteydessä passin yhteyshenkilöön Iida Eloseen (yhteystiedot alla). 

Miten? 

1. Passikoodi löytyy huoltajan wilmasta 

Oppilas käyttää sovellusta omalla puhelimellaan, mutta sen käyttöönotto/lataaminen edellyttää, että 

huoltaja luo oppilaalle ensin tunnukset palveluun. Tunnusten luomiseen tarvitaan huoltajan Wilmassa 

näkyvää Nuorisopassin kirjautumiskoodia. Koodi löytyy huoltajan Wilmassa Lomakkeet-välilehdellä olevan 

linkin takaa (jos Lomakkeet-välilehti ei ole näkyvissä, se löytyy sinisen palkin ”kolmen viivan” takaa).  

2. Luo käyttäjätunnukset  

Tunnusten luominen tapahtuu osoitteessa https://tunnukset.nuorisopassi.fi/rauma. 

Luomalla oppilaalle tunnuksen järjestelmään huoltaja antaa samalla luvan oppilaan henkilötietojen 

käyttöön järjestelmän rekisterissä. Rekisterissä käytettävät tiedot ovat oppilaan nimi, koulu, luokka-aste 

sekä oppilashallintojärjestelmän oppilaalle antama yksilöity korttinumero. 

3. Lataa Nuorisopassisovellus kännykän sovelluskaupasta  

Kun nuorelle on tehty tunnukset, sovellus pitää ladata hänen puhelimeensa sovelluskaupasta. Sovellus 

löytyy kirjoittamalla hakukenttään ”Nuorisopassi”. Kun sovellus on asennettu ja sinne on ensimmäisen 

kerran kirjauduttu, sovellukseen ei tarvitse enää syöttää tunnuksia. Etujen ja käyttäjien tiedot tallennetaan 

tietoturvallisesti tietosuojasäännöksiä noudattaen pilvipalveluun. Helppokäyttöinen mobiilisovellus toimii 

myös verkkoyhteyden ulkopuolella mahdollistaen näin etujen käytön jokaisessa tilanteessa. 

4. Käytä edut!  

https://tunnukset.nuorisopassi.fi/rauma


Nuori näkee hänelle suunnatut edut sovelluksen näytöllä ja hän käyttää edun painamalla “käytä etu” –

näppäintä (ja näyttää puhelintaan ko. kohteessa). Näppäintä ei kannata turhaan painella, sillä vahingossa 

käytettyjä etuja ei pysty itse vapauttamaan takaisin käyttöön. Jos kuitenkin vahinko tapahtuu, olkaa 

yhteydessä passin yhteyshenkilöön Iida Eloseen. 

Sovellus kannattaa ladata mahdollisimman nopeasti, sillä jotkut edut ovat käytössä vain rajoitetun ajan. 

Etuja tullaan lisäämään lukuvuoden aikana eli sovellusta kannattaa seurata säännöllisesti ja laittaa 

asetuksista sovelluksen ilmoitukset päälle. 
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