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myClub-ohje joukkueenjohtajalle 

  
Mikä on myClub?  
Leppävaaran Pallo (LePa) on ottanut vuoden 2016 lopussa käyttöön myClub-jäsenpalvelun, jonka avulla hoidetaan seuran:  

• jäsenrekisteri  

• laskutus eri ryhmille on omassa ohjeessaan.   

• tapahtumien hallinta, ilmoittautuminen ja läsnäoloseuranta 

• suurin osa seuran ja joukkueen tiedotuksesta  

 

Seuran nettisivusto säilyy pääasiallisena julkisena tietolähteenä ja joukkueiden perustiedot säilyvät edelleen siellä myös. 

myClubista saadaan jaettua tietoa nettisivuille linkeillä ja upotuksilla.  

Jäsenrekisteri  
Kukin joukkue näkyy myClubissa omana ryhmänään. Joukkueenjohtajille ja rahastonhoitajille annetaan oikeus hallita tätä 

ryhmää.  

Joukkueenjohtaja ja muut joukkueen johtoryhmän jäsenet (rahastonhoitaja, valmentajat, huoltajat) toimivat myClubissa omalla 

tunnuksellaan, jolle on määritelty vastaava jäsentaso. Pelaajat kirjautuvat omalla tunnuksellaan ja rekisteröityvät aina omalla 

nimellään, lisätiedoissa voidaan antaa kahden huoltajan yhteystiedot.  

Kukin henkilö rekisteröityy vain kerran ja voi kuulua useisiin ryhmiin kerralla.  

Kun joukkueen ylläpitäjä (raho, jojo,…) kirjautuu sisään (https://lepa.myclub.fi/login) tai LePan etusivun lomakkeella, ja valitsee 

ylimmästä valikosta ”Jäsenet”, hän näkee oman joukkueensa jäsenlistan (alla suodatettu näkymä):  

 

  

Pelaaja 

1 

Pelaaja 2 

 

https://lepa.myclub.fi/login
https://lepa.myclub.fi/login
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Jäsenen tietoja pääsee tarkastelemaan/korjaamaan klikkaamalla jäsenen riviä listassa:  

  

Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia. Oikean reunan ’Käyttänyt palvelua viimeksi’ kentästä voi katsoa, onko pelaaja/jäsen jo 

kirjautunut itse järjestelmään.  

Huoltajan sähköposti –kentissä voi olla sama tai eri sähköposti, kuin jäsenen omissa. Tiedotteet ja laskut tulevat kaikkiin 

annettuihin osoitteisiin (mutta vain kertaalleen). Eri jäsenillä (perheen eri lapsilla) voi myös olla sama sähköpostiosoite.  

Kirjautuminen sallittu-valinta otetaan pois esim. Laskutusasiakkailta, joiden ei ole tarkoitus kirjautua järjestelmään 

Tallentamisen jälkeen viestiasetukset voi vielä tarkastaa Viestiasetukset välilehdeltä. 
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Uuden jäsenen lisääminen  
Ylläpitäjä voi lisätä uuden pelaajan/johtoryhmän jäsenen joukkueeseen valitsemalla ’Uusi jäsen’, jolloin samanlainen lomake 

tulee ruutuun. On kätevintä täyttää vain pakolliset kentät ja antaa uuden jäsenen tarkastaa/täydentää omat tietonsa.  

Perustietojen täyttämisen jälkeen valitse jäsen, ja sen jälkeen toiminto ’Lähetä aktivointilinkki’, jolloin uusi henkilö luo 

tunnukset ja pääsee hallinnoimaan omia tietojaan.  

  

 

Mahdollisia ongelmatilanteita:  

Järjestelmä valittaa jäsennumerosta:  
 

  

 

Joku toinen käyttäjä oli nopeampi ja sai saman esitäytetyn numeron käyttöönsä. Kasvata numeroa yhdellä ja kokeile uudestaan. 

Aloita uudestaan uuden jäsenen täyttö, jos edellä mainittu ei auta.  

 

Järjestelmä valittaa nimestä:  
 

  

 

Sama Etunimi + Sukunimi on jo käytössä jossakin toisessa ryhmässä. Esimerkiksi yritetään rekisteröidä valmentajaa, joka on jo 

toisessa ikäluokassa valmentajana, tms. Kokeile toimintoa ’Lisää jäseniä ryhmään’. Jos jossain ikäluokassa on henkilö, jolla on 

sama etunimi ja sukunimi, mutta kyseessä on eri henkilö, täytyy etunimessä käyttää lisätunnusta, esim. toisen nimen 

ensimmäistä kirjainta (Juhani T.) tai lempinimeä (Juhani ”Jussi”) 
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Aiemmin rekisteröidyn jäsenen lisääminen omaan ryhmään  
Klikkaa ’Jäsenet->Lisää jäseniä ryhmään’. Kirjoita jäsenen nimi ja paina ’Etsi’. Muissa ryhmissä olevat samannimiset jäsenet 

tulevat listalle ja voit valita jäsenen, jonka liität joukkueeseesi.  

  

Pelaajan siirto tai poisto  
Valitse pelaaja ja sitten ’Siirrä ryhmään’ tai ’Poista ryhmästä’.  

  

Siirrossa annetaan mahdollisuus pitää pelaaja myös omassa ryhmässä.  

 

 

Vaikka pelaaja poistetaan ryhmästä tiedot säilyvät järjestelmässä ja pääkäyttäjä voi palauttaa pelaajaan joukkueeseen tai 

johonkin toiseen ryhmään.  
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Unohtanut salasana/tunnus  
Tarkasta ensin, onko jäsen varmasti jo rekisteröitynyt (kohta 2). Ellei ole, lähetä aktivointilinkki uudestaan.  

Muussa tapauksessa ohjaa jäsen salasanan palautuslinkkiin (https://lepa.myclub.fi/person/reset_password):  

  

 

  

https://pep.myclub.fi/person/reset_password
https://pep.myclub.fi/person/reset_password
https://pep.myclub.fi/person/reset_password
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Tapahtumat  

Tapahtuman luonti 
Tapahtumat luodaan valitsemalla ’Tapahtumat->Uusi tapahtuma’. Viikoittain toistuvista tapahtumista luodaan alussa vain 

yhden viikon instanssit, ja koko viikkoa voidaan sitten kopioida eteenpäin. 

   

 

Paikkalistassa on LePan tyypillisiä harjoittelu- ja pelipaikkoja. Jos et löydä omaasi, valitse ’Lisää uusi tapahtumapaikka’  
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Kun viikon tapahtumat ovat valmiit, valitse ne ja sitten ’Kopioi valitut tapahtumat’.  

  

Voit kopioida tapahtumia aina puoli vuotta eteenpäin halutuille viikoille/kuukausille: 
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Uusien pelaajien kutsuminen tapahtuman kautta  

Uusien pelaajien ilmoittautuminen joukkueeseen voidaan myös hoitaa tapahtuman kautta. Näin ilmoittautumisiin saadaan 

aikaraja, lukumääräraja ja siihen voidaan haluttaessa liittää myös maksu. 

  

Avointen tapahtumien liittäminen nettisivuille tapahtuu samoin kuin seuraavassa luvussa kerrotaan, mutta ne näkyvät osiossa 

<Ryhmä> – Julkiset tapahtumat.  

Ryhmän asetuksiin täytyy liittää ominaisuus, että uudet jäsenet voivat itse liittyä siihen. Pyytäkää tämä asetus 

joukkueeseenne seuran pääkäyttäjiltä, oletusarvoisesti se on pois päältä. 
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Tapahtumien näyttäminen eli upotus nettisivuille   
Ryhmän tulevien tapahtumien tiedot ilmoittautumislinkkeineen saa näkyviin joukkueen nettisivuille, kopioimalla tarvittava 

HTML-koodi Sporttisaitin HTML-osioon. Mene ensin ryhmän tapahtumasivulle myClubissa ja avaa oikeasta reunasta <Ryhmä> - 

Ryhmän tapahtumat:  

 

 

 Kopioi automaattisesti valittu HTML-koodi leikepöydälle (Ctrl-C). Mene joukkueesi tapahtumasivulle Sporttisaitissa ja lisää sinne 

HTML-osio (ellei sellaista jo ole):  

 

 

Kopio HTML-osioon valittu koodi (Ctrl-V):  
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Tallenna HTML-osio ja piilota työkalut, niin tapahtumat näkyvät ja pelaajat voivat ilmoittautua niihin suoraan nettisivuilta. 

Mikäli jäsen ei ole pysynyt kirjautunut sisään myClubiin, pitää hänen ensi kirjautua sisään. 
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Tiedotus  
 

Tiedotteet 
myClubin kautta voi julkaista tiedotteita, jotka pysyvät ryhmän ”ilmoitustaululla” tiettyyn määräpäivään asti, tai kunnes ne 

poistetaan. 

 

 

Tiedotteet voi myös välittää eteenpäin valituille ryhmän jäsenille sähköpostilla.  

Vinkkejä tapahtumatiedotukseen 
1. Erilaisiin tapahtumiin, esim. turnauksiin, liittyviä viestitykseen tarkoitettuja ryhmäkohtaisia tiedotteita kannattaa 

käyttää siten, että määrittää tiedotteen näkyvyyden vain turnausten ajaksi. Tiedotteen kommentit näkyvät kaikille 

ryhmän jäsenille ne saa myös omaan sähköpostiinsa halutessaan (oletus). 

2. Yleiseen keskusteluun voi tehdä aina näkyvän tiedotteen, jonka kommentointi toimii samalla tavalla 

3. Halutut tiedotteet voi merkitä muistiin tähdellä (oikealla tiedotteen otsikossa), jolloin ne näkyvät tähdelliset 

sivulehden kautta: 

 



Leppävaaran Pallo r.y.  4.12.2016 
Antti Rågback 
 

Viestit 
myClubin kautta on helppo lähettää sähköpostiin meneviä viestejä koko joukkueelle tai vain valitulle osalle jäseniä. Viestit 

lähetetään kaikkiin sähköpostiosoitteisiin, joita jäsenen tiedoissa on (oma email + 1. ja 2. huoltajan email). 

Viestejä voidaan lähettää jäsenlistauksen kautta kaikille tai suodattamalla/valitsemalla kohderyhmä. Sen jälkeen valitaan 

toiminto ’Uusi sähköposti’  

  

Huom. Jos jäsenen vieressä on kirjeenkuva ja huutomerkki, niin sähköpostiosoite ei ole kelvollinen. Selvitä ja korjaa oikea 

sähköpostiosoite.  

Viestien lähetyksen voi tehdä myös Tiedotteet-osiosta valitsemalla ’Uusi sähköposti’. Tämän jälkeen jäsenet valitaan 

suodattamalla (jättäen hakuehdot tyhjiksi saat kaikki ryhmän jäsenet).  
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Viestin personointiin löytyy ohjeita ikkunan vasemmasta reunasta. Ja siihen voi lisätä liitetiedostoja (max 3) alaosasta löytyvien 

painikkeiden avulla. 

  

 

Lisätietoja  
 

Ohjeet pelaajille ja vanhemmille  
Kun uudet käyttävät kirjautuvat järjestelmään he näkevät pysyvän tiedotteen ’myClub-jäsenpalvelu / käyttöohjeita jäsenille’. Se 

löytyy myös aina kohdasta myFlow->omat tiedotteet. 

  

Ohjevideoita  
Video-ohjeita myClubin omilta sivuilta löytyy täältä:  

https://www.myclub.fi/category/video-ohjeet  

 

Tuki  
Ota yhteyttä seuran pääkäyttäjiin: Antti Rågback, Jyrki Henttinen tai Mikko ”Rölli” Taivassalo. 

Voit myös käyttää palautelomaketta (linkki sivun alalaidassa), josta pääset antamaan palautetta joka myClub-kehitystiimille. 

 

UKK  
https://www.myclub.fi/usein-kysyttya  
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