
myClub ohjeita
UIMARIT JA HUOLTAJAT



Mitä myClubissa voi tehdä

 Hallitse omia tietojasi

 Huoltaja voi lisätä omalle käyttäjätunnukselleen myös perheenjäsenten 
(uimareiden) myClub-tilit

 Ilmoittaudu tapahtumiin

 Saat halutessasi tapahtumat omaan kalenteriisi

 Seuraa tiedotusta

 Valmentajilla, tiimivastaavilla ja seuran toimihenkilöillä mahdollisuus 
lähettää myös sähköpostia/tekstiviestejä myClubin kautta

 Seuraa laskutusta

 Maksa laskut helposti virtuaaliviivakoodilla tai suoraan PayTrailin
verkkomaksuina.

 Seuraa omaa aktiivisuuttasi



Sisäänkirjautuminen

 www.simmiswanda.myclub.fi

Tällä hetkellä käyttäjätunnukset on luotu kaikille seuran uimareille sekä 

vuonna 2016 jäsenmaksun maksaneille jäsenille. Ei-jäsenistä tunnukset ovat 

saaneet kaikki palkatut ohjaajat ja valmentajat sekä viime vuonna 

kilpailutoimitsijoina toimineet henkilöt.

Omat tunnukset saat joko liittymällä SiWan jäseneksi (jäsenhakemus löytyy 

seuran kotisivuilta) tai ilmoittautumalla johonkin avoimeen tapahtumaan 

nettisivujen kautta (mm. aula- ja pukuhuonevahdit ja kilpailutoimitsijat).

http://www.simmiswanda.myclub.fi/


Hallitse omia tietojasi

Omat tiedot –sivulta 

näet, mitä tietoja 

sinusta rekisteristä 

löytyy. Näet myös, 

minkä kaikkien 

alaryhmien jäseneksi 

sinut on merkitty.



Muokkaa jäsentietoja

Jäsentietojen 

muokkaus –sivulla 

pääset muuttamaan 

omia tietojasi. Ne 

yhteystiedot, joiden 

perässä olevan ruudun 

rastitat, näkyvät sinun 

omille ryhmillesi, 

mikäli ryhmän 

asetuksiin on merkitty 

yhteystiedot näkyviksi.



Määrittele itse viestiasetukset

Asetukset-välilehden 

muokkaa komennolla 

pääset määrittelemään 

viestiasetuksia. Valitse 

itse, mihin 

osoitteeseen viestit 

toimitetaan.

Asetuksen-välilehden 

alalaidasta pääset 

muokkaamaan 

käyttäjätunnuksesi ja 

salasanasi.



Perheenjäsenten tilit omilla tunnuksilla

Lisättyäsi perheenjäsenen 

käyttäjätunnuksen omalle tilillesi, 

pääset vaihtamaan omasta tilistäsi 

perheenjäsenen tiliin suoraan sivun 

oikean ylälaidan pudotusvalikosta.



Ilmoittaudu tapahtumiin

Tapahtumat-sivulla näet 

oman ryhmäsi 

(ja ylemmän tason 

ryhmien) tapahtumat 

aikajärjestyksessä.

Muut-välilehdellä näkyy 

seuran muiden ryhmien 

julkisiksi määritellyt 

tapahtumat.

Sivulle voit valita lista- tai

kalenterinäkymän.

HUOM! Myös leiri-

ilmoittautumiset tulevat 

tapahtuma-näkymään.



Seuran tiedotteet

Tiedotteet-sivulla on 

seuran/ryhmiesi 

tiedotteita. Voit itse 

merkata haluamasi 

tiedotteet tähdellä, 

jolloin ne löytyvät 

tähdelliset-välilehdeltä. 

myClub-välilehdeltä

löytyy palveluntarjoajan

tiedotteita 

(käyttövinkkejä ym.)



Laskutus

 Laskut toimitetaan joko sähköpostilla annettuun 

osoitteeseen tai muodostuvat automaattisesti 

tapahtumailmoittautumisen yhteydessä Laskut-sivulta näet 

suoraan, onko sinulla 

avoimia maksuja. Myös 

maksetut säilyvät 

arkistossa. Laskun 

numeroa klikkaamalla 

avautuu kyseinen lasku 

tarkasteltavaksi. Avoimet 

laskut pääset 

maksamaan joko laskun 

tulostamalla tai suoraan 

verkkomaksuna.



Yhteystiedot ja aktiivisuus

 Yhteystiedot-sivulla näet omien ryhmiesi yhteystiedot 

(jos ne on määritelty näkyviksi)

 Voit itse määritellä omien yhteystietojesi näkyvyyden omien 

tietojen asetuksissa

 Seura/valmentaja määrittelevät ryhmän/tapahtuman 

osallistujien yhteystietojen näkyvyyden

 Aktiivisuus-sivulle kertyy tilastoa osallistumisestasi eri 

tapahtumiin

 Aktiivisuus-tilastoissa näkyy omat ilmoittautumisesi sekä 

valmentajien läsnäoloseurannan mukaiset osallistumiset.


