
myClub ohjeita 

UIMARIT JA HUOLTAJAT



myClub sisältö

• Voit hallita omia tietojasi
• Uimari / huoltaja voi lisätä omalle käyttäjätunnukselleen myös perheenjäsenten 

myClub – tilit

• Ilmoittaudu tapahtumiin
• Saat halutessasi tapahtumat omaan kalenteriisi tai löydät tapahtumat omalta 

jäsensivultasi

• Voit seurata tiedotusta
• Valmentajilla, ohjaajilla ja seuran toimihenkilöillä on mahdollisuus lähettää 

sähköpostia myClubin kautta

• Seuraa laskutusta
• Maksa laskut helposti virtuaaliviivakoodilla tai suoraan PayTrailin verkkomaksuna

• Seuraa omaa aktiivisuuttasi



myClub tilin aktivointi

• LrU lähettää aktivointilinkin jäsenilleen, jolla he voivat aktivoida myClub
tilinsä / lapsensa tilin.

• HUOM! Aktivointilinkki on voimassa 48 tuntia. Jos linkki menee vanhaksi, 
olkaa yhteydessä sähköpostilla johtokunta.lru@lappeenrannanuimarit.fi ja 
saatte uuden linkin.

• Kun aktivoitte alle 13 vuotiaan lapsenne tiliä, valitkaa ikäryhmäksi oma
ikäryhmänne niin pääsette aktivoinnissa eteenpäin.

• Sen jälkeen tehkää aktivointi huoltajana eli annatte omat yhteystietonne, ette
lapsenne. Tilin aktivoinnissa ja käyttöönotossa myöhemmin kysytään mm. 
vaatekokoa ja lisenssi-ID:tä ( koskee vain kilpailevia uimareita ), niihin voitte
laittaa lapsenne tiedot.

• Muutoin seuratkaa aktivointityökalun antamia ohjeita.

mailto:johtokunta.lru@lappeenrannanuimarit.fi


Sisäänkirjautuminen

• www.lru.myclub.fi

Tällä hetkellä myClub tunnukset on luotu kaikille
seuran uimareille, uimakoululaisille ja perhejäsenille. 

Lisäksi tunnukset on luotu johtokunnan jäsenille, 
valmentajille ja ohjaajille.

Omat tunnukset saat joko liittymällä LrU:n jäseneksi
tai ilmoittautumalla johonkin avoimeen tapahtumaan

nettisivujen kautta ( kilpailutoimitsijat, aikuisten
tekniikkaryhmät )

http://www.lru.myclub.fi/


Hallitse omia tietojasi

Omat tiedot – sivulta 
näet, mitä tietoja 

sinusta löytyy 
rekisteristä. Näet myös 

minkä kaikkien 
alaryhmien jäseneksi 

sinut on merkitty.



Muokkaa jäsentietojasi

Jäsentietojen muokkaus –sivulla 
pääset muuttamaan omia tietojasi. 

Tältä sivulta voit lisätä itsellesi myös 
huoltajan tiedot.

Tähdellä merkityt kentät ovat 
pakollisia täyttää.



Viestiasetusten muokkaaminen

Asetukset välilehdeltä pääse 
määrittelemään miten ja mitä 

viestejä sinulle toimitetaan.
Jos olet lisännyt muita käyttäjiä 

myClub tilillesi, täältä voit määritellä 
mtä viestejä heille toimitetaan.

Suositeltavat viestit:
Laskut ( pakollinen )

Yhteisön viestit
Tapahtumamuutokset

Ilmoittautumisvarmistus



Tietosuoja - asetusten muokkaaminen

Tietosuoja - asetukset välilehdeltä
pääse määrittelemään omia / lapsesi
tilin asetuksia näytettävien tietojen

osalta.
Perustietojen osalta, jos haluatte

että jäsenen nimi näkyy seuran web 
sivuilla ryhmän omalla sivulla, 

valitkaa kuvanmukaset perustiedot
julkisiksi.

Muiden tietojen osalta seuran
toimintaa helpottaa suuresti, jos 

kaikki on näkyvillä vähintään
sisäisesti.



Tapahtumiin ilmoittautuminen

Tapahtumat välilehdellä 
näet oman ryhmäsi ( ja 

tasoa ylemmän ryhmän, 
Lappeenrannan Uimarit ) 

tapahtumat 
aikajärjestyksessä.

Muut välilehdellä näkyy 
kaikkien muiden ryhmien 

julkiset tapahtumat
Tälle välilehdelle voit valita 

joko lista- tai 
kalenterinäkymän.

Kalenterin voi ladata esim 
omaan Google kalenteriin.



Seuran tiedotteet

Tiedotteet välilehdellä 
näkyy seuran / ryhmiesi 

tiedotteet.
Voit valita tiedotteista 

itsellesi suosikit 
merkitsemällä ne tähdellä. 

Tällöin ne näkyvät 
tähdelliset välilehdellä.

Voit myös arkistoida 
tiedotteen. Arkistointi 

koskee vain käyttäjän omaa 
Tiedotteet sivua, ei koko 

seuran sivua.



Laskutus

LASKUTUS
Vieressä on näkymät 

myClubissa olevista 

avoimista laskuista.

Lisäksi pääset katsomaan 

laskun tarkemmat tiedot 

klikkaamalla Näytä lasku 

linkistä.

Voit tulostaa laskun ja lukea 

siitä viivakoodin tai kopioida 

laskun virtuaaliviivakoodin ja 

maksaa sen avulla pankin 

verkkopalvelussa.

Kun olet maksanut laskun,

muistathan merkitä laskun 

maksetuksi myClubissa.

• Alla näkymä myClubissa
olevista avoimista 
laskuista.



Kontaktit ja aktiivisuus

• Kontaktit sivulla näet omien ryhmiesi 
yhteystiedot ( käyttäjien on pitänyt määritellä 
yhteystiedot näkyviksi )
• Voit itse siis määritellä omien yhteystietojen 

näkyvyyden omien tietojen asetuksissa
• Seura / valmentaja määrittelee ryhmän / 

tapahtuman osallistujien yhteystietojen 
näkyvyyden.

• Aktiivisuus sivulle kertyy tilastoa 
osallistumisestasi eri tapahtumiin
• Aktiivisuus tilastoissa näkyvät omat 

ilmoittautumisesi sekä valmentajien 
läsnäoloseurannan mukaiset osallistumiset.


