
ProPADEL Sörnäisten kenttien varausohjeet 
 
Voit tehdä varauksia ProPADELIN nettisivujen kautta www.propadel.fi ja Playvenin varausjärjestelmästä 
osoitteesta www.playven.com/venues/266. 
 

1. Kirjaudu sisään varausjärjestelmään  
 

a. Varauksen vahvistaminen vaatii sisäänkirjautumisen Playven tunnuksilla tai Facebookilla. 
 

b. Klikkaa varausjärjestelmän yläosassa olevaa ”Kirjaudu sisään” painiketta 
 

c. Mikäli sinulla ei ole Playven tunnusta, voit luoda tunnukset ”Rekisteröidy” linkistä. 
 

d. Olet nyt kirjautunut varausjärjestelmään ja voit varata pelivuoroja ja hallinnoida omia 
tietojasi. 

 
2. Valitse haluamasi päivämäärä klikkaamalla päivämäärä-kohdasta 

 
3. Valitse haluamasi vuoron pituus ja ajankohta 

 
a. mikäli haluat varata 60min pituisen vuoron, valitse pituudeksi 60min ja valitset haluamasi 

kenttä kalenterin vasemman puolen kahdesta vaihtoehdosta. Kenttä 1 on lähempänä 
konttiravintoloita ja kenttä 2 on koirapuiston puoleinen kenttä. 
 

b. mikäli haluat varata 90min pituisen vuoron (suositeltu peliaika), valitse pituudeksi 90min ja 
valitse kenttä kalenterin oikean puolen kahdesta vaihtoehdosta. Kenttä 1 on lähempänä 
konttiravintoloita ja kenttä 2 on koirapuiston puoleinen kenttä. 

 
c. Kalenteri näyttää vapaana olevat vuorot. Näet kalenterin vasemmasta reunasta vuoron 

alkamisajankohdan. Vuorot alkavat joko tasalta tai puolelta, riippuen muista varauksista. 
 

d. Valitse klikkaamalla haluamasi vapaana oleva vuoro. Pääset tämän jälkeen varausikkunaan. 
Varausikkunasta näet varauksesi tarkemmat tiedot. 

 
4. Vuokravälineiden lisäys ja varauksen viimeistely 

 
a. Lisää tarvittaessa vuokravälineet varaukseesi painamalla ”Lisää Tuotteita” painiketta 

varausikkunassa. 
 

b. ”Lisää tuotteita” painike palauttaa sinut takaisin kalenteri näkymään, josta pääset 
lisäämään varaukseesi vuokramailat ja -pallot. Siirry kalenterissa oikealle klikkaamalla 
varauskalenterin oikeassa yläkulmassa olevaa nuolta. 
 

c. Nuolta klikkaamalla esiin tulee ”Vuokramaila” ja viimeisimpänä löytyy ”Vuokrapallotuubi”. 
 

d. Valitse tarvittava määrä varusteita ja klikkaa ”Varaa Nyt” painiketta. 
 

5. Varauksen vahvistaminen 
 

a. Näet nyt varausikkunassa valitsemasi kentän ja välineet. Mikäli varauksessasi on kaikki 
haluamasi tuotteet, voit siirtyä eteenpäin vahvistamaan varausta. 

http://www.propadel.fi/
http://www.playven.com/venues/266


 
b. Varauksen vahvistaminen tulee voimaan vasta maksamisen jälkeen. Maksaminen 

tapahtuu turvallisesti ja nopeasti pankki- tai luottokortilla. Syötä kortin tiedot ja klikkaa 
”Maksa” painiketta. 

 
c. Saat maksusuorituksen jälkeen sähköpostitse varausvahvistuksen ja kuitin. Maksu 

muodostaa kortillesi katevarauksen. Katevaraus muuttuu maksetuksi vasta pelivuoron 
alkaessa. Näin varausehtojen mukaisesti peruutettuja vuoroja ei veloiteta kortiltasi. 

 
6. Varauksen peruminen 

 
a. Valitsemalla omissa tiedoissasi kohdan "Omat toiminta", saat listauksen itse varaamistasi 

pelivuoroistasi ja pystyt tarvittaessa perumaan varaamiasi vuoroja 
 

b. Varauksen peruminen on tehtävä yksittäisten vuorojen osalta viimeistään 24 tuntia ennen 
pelivuoron alkua. 

 
c. Vakiovuoron voi laittaa myyntiin ”Oma toiminta” osiosta 

 
d. Jos myyntiin laitettu vakiovuoro ei mene kaupaksi, on vakiovuoron ottaja velvollinen 

maksamaan vuoron kokonaan. 

 

 

Hyviä Pelejä toivottaa ProPADEL Sörnäinen! 

 
 
 


