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YLEISTÄ JÄSENTILISTÄ 
 
Jotta jäsen/harrastaja/vanhempi voi ilmoittautua seuran tapahtumiin, saada viestejä ja laskuja seurasta tai 
seurata omia läsnäolojaan, tarvitaan jäsentili, joka on rekisteröity seuraan. 
 
Jäsentiliä-/tilejä pääsee hallinnoimaan kirjautumalla myClubiin omalla henkilökohtaisella myClub-tunnuksella 
(sähköposti + salasana). Yhdellä myClub-tunnuksella voi hallinnoida useita eri jäsentilejä (esim. kahden 
lapsen jäsentilejä eri seuroissa). 
 
Jäsentili edustaa seuran jäsentä ja tämän tietoja: jäsentilille on tallennettu mm. jäsenen yhteystiedot, 
huoltajat yhteystietoineen, laskutusosoitteet sekä monia muita seuran tarvitsemia tietoja. 
 
Voit käyttää myClubia internet-selaimella https://grifkfotboll.myclub.fi/ 
tai lataamalla sovelluksen puhelimeesi https://help.myclub.fi/member/app 
 
Selainversio = käyttö internet-selaimella (Google Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge). 
Mobiiliversio = käyttö matkapuhelimella.  
 
JOHDANTO HARRASTAJIEN OHJEISIIN 
 
Jäsenet voivat kirjautuessaan MyClubin 

- ilmoittautua tapahtumiin (treenit, pelit, kurssit, leirit jne.) 
- tarkastella ja maksaa laskuja 
- lukea tiedotteita 
- kommentoida tapahtumia (kysyä esimerkiksi kyytiä treeneihin) 
- seurata omaa harrastusaktiivisuutta 
- päivittää omia jäsentietojaan (yhteystiedot, tietosuoja-asetukset). 

 
YLEISTÄ MYCLUB-TUNNUKSESTA 
 
myClub-tunnuksella (sähköposti + salasana) kirjaudutaan sisään myClub-palveluun. myClub-tunnus on 
henkilökohtainen ja yhdellä henkilöllä tulee olla vain yksi myClub-tunnus. 
 
myClub-tunnuksella hallinnoidaan yhtä tai useampaa jäsentiliä samassa tai eri seuroissa. Voit siis kirjautua 
useiden seurojen myClub-sivuille samalla myClub-tunnuksella. myClub-tunnus mahdollistaa, että kaikki 
lapsen huoltajat voivat hallinnoida omilla henkilökohtaisilla tunnuksillaan lapsen tai lapsien jäsentilejä. Alle 
13-vuotiaan lapsen huoltaja voi myös antaa luvan lapsen itse hallinnoida omaa jäsentiliään. 
 
JÄSENTILIN KÄYTTÖÖNOTTO AKTIVOINTIVIESTIN KAUTTA 
 
Kun seura on rekisteröinyt sinun puolesta sinulle oman jäsentilin, saat sähköpostiin aktivointiviestin. 
 

1. Klikkaa viestissä olevaa Aktivoi tilini -painiketta. 
2. Kirjaudu myClub-tunnuksellasi ja liitä jäsentili myClub-tunnuksellesi klikkaamalla Hyväksy. 
3. Tarkista tämän jälkeen jäsentietojesi oikeellisuus ja täydennä puuttuvat tiedot. 

https://grifkfotboll.myclub.fi/
https://help.myclub.fi/member/app
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MYCLUB-TUNNUKSEN MUOKKAAMINEN 
 
Voit muokata myClub-tunnustasi helposti, jos esimerkiksi sähköpostiosoitteesi vaihtuu. Huomioithan, että 
yksittäisen jäsentilin tietojen (nimi, sähköposti) muokkaus ei vaikuta myClub-tunnuksella esiintyviin tietoihin. 
myClub-tunnus on henkilökohtainen kirjautumistunnus myClubiin, kun taas jäsentiliä voi hallinnoida useampi 
henkilö omalla myClub-tunnuksellaan. 
 
myClub-tunnuksen muokkaaminen (mobiilisovellus) 
 

1. myClub-tunnuksen muokkaaminen (mobiilisovellus) 
2. Mene Profiili-sivulle ja klikkaa myClub-tunnus. 
3. Muokkaa tiedot ja vahvista muutokset syöttämällä salasanasi. 
4. Lopuksi vahvista klikkaamalla oikean yläkulman check-merkkiä. 

 
Jos haluat vaihtaa salasanasi, voit tehdä sen myClub-tunnuksen muokkaussivullla kohdassa Vaihda salasana. 
 
myClub-tunnuksen muokkaaminen (selainversio) 
 

1. Klikkaa oman nimesi kohdalla alasvetovalikko auki ja klikkaa myClub-tunnus. 
2. Avautuvalla sivulla klikkaa Muokkaa myClub-tunnusta. 
3. Muokkaa tiedot ja Päivitä. 

 
Jos haluat vaihtaa salasanasi, voit tehdä sen kohdassa kaksi avautuvalla sivulla klikkaamalla Vaihda salasana. 
 
SÄHKÖPOSTIOSOITE MUUTTUNUT 
 
Mikäli sähköpostiosoitteesi on muuttunut, pyydä seuran toimihenkilöä (joukkueenjohtaja, valmentaja, 
seuratyöntekijä jne) vaihtamaan jäsentilisi sähköpostiosoite jäsenkortistasi ja lähettämään sinulle 
aktivointilinkki. 
 
Saat jäsentilin aktivointilinkin uuteen sähköpostiisi, jota klikkaamalla pääset ottamaan jäsentilin käyttöön. 
Samalla luot uuden myClub-tunnuksen uudelle sähköpostillesi, mikäli sitä et ole vielä luonut. 
 
OMIEN ASETUSTEN MÄÄRITTELEMINEN  
 
Kun jäsen/vanhempi päivittää omat tietonsa, pysyy seuran jäsenrekisteri tietoineen aina ajan tasalla. 
Päivitettäviä jäsentilin tietoja ovat esimerkiksi yhteystiedot, tietosuoja-asetukset, viestintäasetukset, laskun 
toimitustapa, ryhmäjäsenyydet ja jäsentilin käyttöoikeudet. 
 
Lisäksi jokainen henkilö voi päivittää myClub-tunnuksensa sähköpostiosoitteen, nimen tai salasanan. 
Asetusten määritys onnistuu käteväsi joko mobiilisovelluksessa tai selainversiossa 
 
Asetusten määritys myClub-mobiilisovelluksessa 
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Asetuksia pääsee muokkaamaan Profiili-sivulta (sovelluksen alareunan oikeanpuoleisin kuvake). Avautuvalla 
sivulla voit muokata myClub-tunnustasi (kirjautumisessa käyttämäsi sähköposti + salasana) sekä sovelluksen 
kielen (suomi, ruotsi tai englanti). 
 
Jäsentilikohtaisten asetusten muokkaus onnistuu seuraavasti: Profiili-sivulla klikkaa Jäsentilien asetukset ja 
valitse jäsentili, jonka tietoja haluat muokata. Valitse muokattava osa-alue klikkaamalla ko. sivu auki. Tietojen 
muokkauksen jälkeen muista tallentaa muutokset oikean yläkulman check-merkistä. 
 
Jäsentiedot 
 
Voit muokata jäsenkortissa esiintyviä perustietoja kuten nimi ja syntymäaika sekä yhteystiedot. Voit myös 
muokata huoltajan tietoja sekä lisätä tai poistaa huoltajan. Mikäli seura on asettanut omia täytettäviä 
lisäkenttiä, voit muokata myös niitä Jäsentiedot-kohdassa. Oman kuvan voit vaihtaa klikkaamalla kuvasi 
kohdalla. 
 
Tilin tietosuoja-asetukset 
 
Voit muokata ja määrittää, mitä tietojasi näytetään tai ei näytetä sisäisesti seurassa seuran jäsenille tai 
julkisesti kaikille, jotka eivät ole kirjautuneena myClubiin (esim. seuran kotisivuilla). 
 

- Tilin käyttöoikeudet 
Voit lisätä tai poistaa jäsentilin käyttöoikeuden. Jäsentiliä voi käyttää useampi henkilö (esim. lapsi, äiti, 
isä) kirjautumalla omalla myClub-tunnuksella. Kutsuessasi uuden henkilön käyttämään jäsentiliä hyväksyt 
palvelun käyttöehdot tämän puolesta. Mikäli kutsuttava henkilö on yli 13-vuotias, hyväksyy hän ehdot 
itse vielä uudestaan. 

 
- Viesti- ja laskutusasetukset 
Valitse, mihin jäsentilillä esiintyviin sähköpostiosoitteisiin (ja puhelinnumeroihin) seuran lähettämät 
laskut, tiedotteet, viikkokatsaukset ja viestit tulevat. Voit myös valita laskujen toimitustavan (sähköposti, 
E-lasku, MobilePay). Voit myös valita, haluatko saada viesteistä ja laskuista myClub-ilmoitukset 
puhelimeesi. 

 
- Ryhmät 
Näet sivulla ryhmät, joihin hallinnoimasi jäsentili kuuluu. Voit liittyä seuran sallimiin muihin ryhmiin Liity 
muihin ryhmiin -välilehdellä: klikkaa ryhmän nimeä, valitse itsellesi sopiva jäsentaso ja Liity ryhmään. 

 
Samalta sivulta löydät myös seuran tietosuojaselosteen. Voit myös pyytää oman jäsentilisi sulkemista, mikäli 
et enää ole mukana seuran toiminnassa. Sulkupyyntösi lähtee seuran pääkäyttäjien sähköpostiin. 
 
Asetusten määritys selainversiossa 
 
myClub-tunnuksen voit päivittää klikkaamalla oman nimen kohdalla alasvetovalikko auki ja myClub-tunnus. 
Avautuvalla sivulla klikkaa Muokkaa myClub-tunnusta. 
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Jäsentilikohtaisten asetusten muokkaus onnistuu seuraavasti: klikkaa oman nimesi kohdalla alasvetovalikko 
auki ja klikkaa Omat tiedot. Valitse muokattava osa-alue klikkaamalla ko. sivu auki ja Muokkaa. Tietojen 
muokkauksen jälkeen muista tallentaa muutokset klikkaamalla Päivitä. 
 

- Omat tiedot 
Voit muokata jäsenkortissa esiintyviä perustietoja kuten nimi ja syntymäaika sekä yhteystiedot. Voit 
myös muokata huoltajan tietoja sekä lisätä tai poistaa huoltajan. Mikäli seura on asettanut omia 
täytettäviä lisäkenttiä, voi muokata myös niitä Omat tiedot -välilehdellä. Oman kuvan voit myös vaihtaa 
tällä välilehdellä. 

 
Näet sivulla myös ryhmät, joihin hallinnoimasi jäsentili kuuluu. Voit liittyä seuran sallimiin muihin ryhmiin 
klikkaamalla Liity ryhmiin. Avautuvalla sivulla valitse oikea ryhmä ja itsellesi sopiva jäsentaso ja Liity ryhmään. 
 

- Asetukset 
Valitse, mihin jäsentilillä esiintyviin sähköpostiosoitteisiin (ja puhelinnumeroihin) seuran lähettämät 
laskut, tiedotteet, viikkokatsaukset ja viestit tulevat. Voit myös valita laskujen toimitustavan (sähköposti, 
E-lasku, MobilePay). 

 
- Tietosuoja 
Voit muokata ja määrittää, mitä tietojasi näytetään tai ei näytetä sisäisesti seurassa seuran jäsenille tai 
julkisesti kaikille, jotka eivät ole kirjautuneena myClubiin (esim. seuran kotisivuilla). 

 
- Käyttäjät 
Voit lisätä tai poistaa jäsentilin käyttöoikeuden. Jäsentiliä voi käyttää useampi henkilö (esim. lapsi, äiti, 
isä) kirjautumalla omalla myClub-tunnuksella. Kutsuessasi uuden henkilön käyttämään jäsentiliä hyväksyt 
palvelun käyttöehdot tämän puolesta. Mikäli kutsuttava henkilö on yli 13-vuotias, hyväksyy hän ehdot 
itse vielä uudestaan. 

 
Tietosuoja-asetukset 
 
myClub-palvelussa henkilötietoja ei oletusarvoisesti saateta rajoittamattoman henkilömäärän saataville 
ilman luonnollisen henkilön myötävaikutusta; järjestelmässä on oletusarvoinen tietosuoja automaattisesti 
päällä. 
 
Loppukäyttäjällä eli seuran jäsenellä on hallinnassaan omien henkilötietojen näyttäminen esimerkiksi seuran 
web-sivulla (pelaajakuvat ja tiedot) sekä osallistujalistan henkilötietojen näkyminen tai yhteystietojen 
jakaminen ryhmän tai joukkueen muille jäsenille. Henkilötietojen näyttämiseen vaaditaan jäsenen 
suostumus. 
 

- Julkisesti 
Kun jäsen on asettanut henkilötiedon tilaan Julkisesti, voidaan henkilön pelaajakortti näyttää seuran 
verkkosivulla myClub-julkaisuissa tai julkisten tapahtumailmoittautumisten osallistujalistalla niiltä osin 
kuin kentät on asetettu julkisiksi. Tiedot näkyvät tällöin siis rajoittamattomasti internetissä. 
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- Seuralle 
Kun henkilötieto on asetettu tilaan Seuralle, voidaan henkilön tietoja näyttää rajoitetusti seuran 
jäsenpalveluun sisäänkirjautuneille. Tiedot näkyvät esimerkiksi Yhteystiedot-välilehdellä ja ryhmän 
tapahtumien osallistujalistalla niiltä osin kuin kenttien näkyvyys on asetettu sisäiseksi tai julkiseksi. 

 
Tietosuoja-asetusten määrittäminen mobiilisovelluksessa 
 

1. Mene Profiili-sivulle. 
2. Klikkaa Jäsentilien asetukset. 
3. Valitse jäsentili, jonka asetuksia haluat muokata 
4. Klikkaa Tilin tietosuoja-asetukset. 
5. Päivitä tiedot ja tallenna klikkaamalla oikean yläkulman check-merkkiä. 

 
Tietosuoja-asetusten määrittäminen selainversiossa 
 

1. Klikkaa oman nimesi kohdalta alasvetovalikko auki. 
2. Mene Omat tiedot > Tietosuoja-sivulle. 
3. Klikkaa Muokkaa, päivitä tiedot ja Tallenna. 

 
Esimerkkivalinnat tietosuoja-asetuksille 
 
Kuva - Julkisesti 
Etunimi - Julkisesti 
Sukunimi - Julkisesti 
Pelinumero - Julkisesti 
Jäsentaso - Julkisesti 
Sähköpostiosoite - Seuralle 
Puhelinnumero - Seuralle 
1. Huoltajan nimi - Seuralle 
1. Huoltajan sähköpostiosoite - Seuralle 
1. Huoltajan puhelinnumero - Seuralle 
2. Huoltajan nimi - Seuralle 
2. Huoltajan sähköpostiosoite - Seuralle 
2. Huoltajan puhelinnumero – Seuralle 
 
Viestintä- ja laskutusasetukset 
 
Viesti- ja laskutusosoitteiden määritys mobiilisovelluksessa 
 
Valittavissa olevat sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot ovat näkyvissä  
Jäsentilin asetukset > Jäsentiedot-sivulla. 
 
Mene Profiili-sivulle. 
 

1. Klikkaa Jäsentilien asetukset. 
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2. Valitse jäsentili, jonka asetuksia haluat muokata. 
3. Klikkaa Viesti- ja laskutusasetukset 
4. Päivitä tiedot ja tallenna klikkaamalla oikean yläkulman check-merkkiä. 

 
Viesti- ja laskutusosoitteiden määritys selainversiossa 
 
Valittavissa olevat sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot ovat näkyvissä Omat tiedot -sivulla. 
 

1. Klikkaa oman nimesi kohdalta alasvetovalikko auki. 
 

2. Mene Omat tiedot > Asetukset-sivulle. 
3. Klikkaa Muokkaa, päivitä tiedot ja Tallenna. 

 
Muokattavat asetukset 
 
Vinkki: Mobiilisovelluksessa voit toimitusosoitteiden lisäksi valita, saatko viesteistä ja laskuista ilmoituksia 
puhelimeesi. 
 

- Laskut 
valitse laskun toimitustapa. Valitse lisäksi sähköpostiosoitteet, joihin laskut toimitetaan. Vähintään yksi 
sähköpostiosoite tulee olla valittuna. 

 
- Yhteisön viestit 
valitse sähköpostiosoitteet, joihin yhteisön sähköpostiviestit toimitetaan sekä valitse 
matkapuhelinnumerot joihin yhteisön tekstiviestit toimitetaan. 

 
- Viikkokatsaus 
valitse sähköpostiosoitteet, joihin viikkokatsaus toimitetaan (tapahtumat, lukemattomat tiedotteet, 
avoimet laskut) sekä viikonpäivä, jolloin viikkokatsaus lähetetään. 

 
Viikkokatsausta ei lähetetä, jos käyttäjällä ei ole avoimia laskuja, lukemattomia tiedotteita, seuraavalle 
viikolle ei ole tapahtumia, käyttäjä ei ole käyttänyt palvelua yli kuuteen kuukauteen tai käyttäjän 
kirjautuminen palveluun on estetty. 

 
- Ilmoittautumisvarmistus 
valitse sähköpostiosoitteet, joihin tapahtumaan ilmoittautumisen varmennussähköposti lähetetään. 

 
- Tapahtumamuutokset 
valitse sähköpostiosoitteet, joihin lähetetään sähköposti-ilmoitus, jos kahden viikon sisällä olevissa 
tapahtumissa tiedot muuttuvat. Tapahtumamuutosilmoituksia ei lähetetä jos käyttäjä ei ole käyttänyt yli 
kahteen kuukauteen palvelua, käyttäjän kirjautuminen palveluun on estetty tai jos tapahtuma on luotu 
samana päivänä, jolloin tapahtuma on. 

 
- Kommentit 
valitse sähköpostiosoitteet, joihin tapahtumien ja tiedotteiden kommentit ja pikaviestit lähetetään. 
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Jäsenkortti 
 
Jäsenkortista löydät jäsenumerosi, jäsennumerosi qr-koodina sekä profiilikuvasi ja/tai seurasi logon. 
Jäsenkorttia voit hyödyntää seuran määrittelemällä tavalla esimerkiksi jäsenetuihin. 
 
Jäsenkortti (selainversio) 
 
 
Löydät seuran jäsenkorttisi klikkaamalla oman nimesi kohdalla alasvetovalikon auki ja Omat tiedot. 
Jäsenkortti on ensimmäisellä välilehdellä (Omat tiedot), jossa voit: 
 

- tulostaa kortin .pdf-tiedostoksi klikkamalla Tulosta PDF. 
- tulostaa kortin .png kuvaksi klikkaamalla Tallenna kuva ja käytä puhelimessasi. 
- lisätä kortin Apple Wallet -sovellukseen klikkamalla Lisää iPhoneen tai iPod touchiin. 

 
Riippuen seuran palveluasetuksista, voi kortti löytyä myös valikosta kohdasta Jäsenkortti 
 
Jäsenkortti (mobiilisovellus) 
Jäsenkorttisi löydät myClub-sovelluksen ensimmäiseltä sivulta. Mikäli sinulla on jäsentili useammassa 
seurassa, löydät kaikki jäsenkorttisi samalta sivulta. 
 
Jos sinulla on voimassa olevia korttituotteita (esimerkiksi 10-kerran kortti, Anytime-kortti), löydät korttitiedot 
jäsenkortin alta (voimassaolo, käyttöhistoria). 
 
ILMOITTAUTUMINEN TAPAHTUMAAN 
 
Seuran jäsenen ilmoittautuminen tapahtumaan (mobiilisovellus) 
Mikäli sinulla on jäsentili seurassa, voit ilmoittautua tapahtumiin mobiilisovelluksessa. Jos et näe jäsentiliä 
mobiilisovelluksessa, johon sinulla pitäisi olla hallinnointioikeus, niin lisää jäsentili myClub-tunnuksellesi 
pyydä jäsentilin toista hallinnoijaa (esim. toinen vanhempi) lisäämään sinut jäsentilin hallinnoijaksi. 
 
Ilmoittaudu tapahtumiin seuraavasti: 
 

1. Avaa mobiilisovellus. (Mikäli sinulla ei ole sovellusta, voit ladata sen sovelluskaupasta.) 
2. Mene Tapahtumat-sivulle. 
3. Välilehdeltä Omat löydät kaikki omien ryhmiesi tapahtumat, joihin voit ilmoittautua. Välilehdeltä 

Muut löydät seuran avoimet tapahtumat, joihin voit ilmoittautua. (Välilehdeltä Mukana löydät kaikki 
tapahtumat, joihin olet jo ilmoittautunut.) 

4. Avaa tapahtuma ja ilmoittaudu. Riippuen seuran toimihenkilön säätämistä asetuksista valitse sopiva 
ilmoittautumisvaihtoehto: 

 
- En osallistu/Osallistun 
Esimerkiksi oman joukkueen harjoitukset. Mikäli valitset "En osallistu", voit ilmoittaa myös poissaolon 
syyn, jos seura on laittanut kyseisen asetukset päälle. Näihin tapahtumiin voit ilmoittautua suoraan myös 
tapahtumalistauksesta! 
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- Ilmoittaudu 
Esimerkiksi seuran uudelle kaudelle ilmoittautuminen tai seuran kurssi. 
 
- Ilmoittaudu jonoon 
Mikäli tapahtuma on täynnä, voit ilmoittautua jonoon, jos järjestäjä on tämän sallinut 

 
Voit myös peruuttaa/muuttaa ilmoittautumisesi samasta tapahtumanäkymästä. (Jos tapahtumaan liittyy 
lasku, et voi peruuttaa ilmoittautumista omatoimisesti. Ota tällöin suoraan yhteyttä tapahtuman järjestäjään 
asian selvittämiseksi.) 
 
Seuran jäsenen ilmoittautuminen tapahtumaan (selainversio) 
 
Mikäli sinulla on jäsentili seurassa, voit ilmoittautua tapahtumiin omalla jäsensivullasi: 
 

1. Kirjaudu myClubiin https://grifkfotboll.myclub.fi/ omalla myClub-tunnuksella. 
2. Mene Tapahtumat-sivulle. 
3. Klikkaa haluttua tapahtumaa nähdäksesi lisätietoja tapahtumasta. 
4. Riippuen seuran toimihenkilön säätämistä asetuksista valitse sopiva ilmoittautumisvaihtoehto: 

 
- Osallistun/En osallistu 
Esimerkiksi oman joukkueen harjoitukset. Mikäli valitset "En osallistu", voit ilmoittaa myös poissaolon 
syyn, jos seura on laittanut kyseisen asetukset päälle. 

 
- Ilmoittaudu nyt 
Esimerkiksi seuran uudelle kaudelle ilmoittautuminen tai seuran kurssi. 

 
- Ilmoittaudu jonoon 
Mikäli tapahtuma on täynnä, voit ilmoittautua jonoon, jos järjestäjä on tämän sallinut 

 
5. Klikkaa sopivaa ilmoittautumisvaihtoehtoa ja tee mahdolliset järjestäjän määrittelemät lisävalinnat 

(esim. kurssituotteen valinta). Huomaa, että tapahtuma (esim. kurssi) voi olla myös maksullinen, joka 
ilmenee ilmoittautumisen yhteydessä. 

 
Voit myös peruuttaa/muuttaa ilmoittautumisesi samasta tapahtumanäkymästä. (Jos tapahtumaan liittyy 
lasku, et voi peruuttaa ilmoittautumista omatoimisesti. Ota tällöin suoraan yhteyttä tapahtuman järjestäjään 
asian selvittämiseksi.) 
 
Huomaa: Et voi ilmoittautua omatoimisesti tapahtumaan, jos seurasi ei ole sallinut tätä. Jos et keksi tapaa 
miten voisit ilmoittautua seurasi tapahtumaan, ota yhteyttä seurasi toimihenkilöön. 
 
Tapahtumien lisääminen omaan kalenteriohjelmaan 
 
Jotta pysyt helposti kartalla omista tai lasten harrastusmenoista, voit tilata myClub-tapahtumat puhelimesi 
tai tietokoneesi kalenteriin. 
Kalenteritilausten avulla myClub-tapahtumat päivittyvät kalenterisi automaattisesti haluamasi tavalla. 

https://grifkfotboll.myclub.fi/
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Huomaa: Uudet myClub-tapahtumat ja niiden muutokset päivittyvät kalenteriohjelmasta riippuen pienellä 
viiveellä kalenteriohjelmaan. 
 
Kalenteritilauksen tekeminen selainversiossa 
 

1. Kirjaudu myClubiin ja klikkaa oman nimesi kohdalla alasvetovalikko auki 
2. Klikkaa Kalenteritilaukset (listan toiseksi viimeinen kohta). 
3. Klikkaa Uusi kalenteritilaus. 
4. Määritä kalenteritilaukselle nimi, siihen kuuluvat jäsentilit ja ilmoittautumistilat. (Voit siis määritellä 

esimerkiksi, että kalenteritilaukseen tulee vain yhden jäsentilin tapahtumat, joihin jäsen on 
ilmoittanut osallistuvansa). 
 

5. Klikkaa Luo. (Voit edelleen halutessasi muokata tilausta). 
6. Lopuksi klikkaa kopioi linkki ja liitä se omaan kalenteriohjelmaasi (esim. Google-kalenteri, Outlook-

kalenteri). 
 
Kalenteritilauksen tekeminen mobiilisovelluksessa 
 

1. Mene Tapahtumat-sivulle. 
2. Avaa oikeassa yläkulmassa oleva kolmipistevalikko ja valitse Kalenteritilaukset 
3. Valitse Uusi kalenteritilaus. 
4. Määritä kalenteritilaukselle nimi, siihen kuuluvat jäsentilit ja ilmoittautumistilat. (Voit siis määritellä 

esimerkiksi, että kalenteritilaukseen tulee vain yhden jäsentilin tapahtumat, joihin jäsen on 
ilmoittanut osallistuvansa). 

5. Tallenna oikean yläkulman check-merkistä. 
6. Lisää luomasi kalenteritilaus kalenteriin 
7. Android: Kopioi kalenteritilauksen osoite ja liitä se kalenterisovellukseesi. 
8. iPhone: Valitse Lisää kalenteriin ja kalenteritilaus liitetään käytettävään kalenterisovellukseen 

automaattisesti. 
9. Voit muokata tai poistaa eri kalenteritilauksisasi kunkin tilauksen kolmipistevalikosta. 

 
Yksittäisen tapahtuman lisääminen kalenteriin mobiilisovelluksessa 
 
Mobiilisovelluksessa voit lisätä yksittäisen tapahtuman kalenteriisi seuraavasti: 
 

1. Mene Tapahtumat-sivulle ja avaa haluamasi tapahtuma. 
2. Klikkaa oikean yläkulman kolmipistevalikkoa ja Vie kalenteriin. 
3. Muokkaa tarvittaessa tapahtuman nimeä ja paikkaa sekä valitse oikea kalenteri, johon tapahtuma 

lisätään. 
4. Vahvista vienti yläkulman check-merkistä. 

 
YLEISTÄ VIESTINNÄSTÄ 
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Seuran jäsenenä saat seuran toimihenkilöiltä viestejä, jotka lähetetään myClubin kautta. Tästä syystä on 
tärkeää, että myClubissa on aina ajantasaiset yhteystiedot, jolloin viestit menevät oikeisiin osoitteisiin. Lue 
lisää viestintäasetuksista. 
 
Lisäksi jäsenenä voit lukea ja kommentoida tiedotteita sekä kommentoida tapahtumia sekä selainversiossa 
että mobiilisovelluksessa. 
 

- Seuran tiedotteet 
Selainversiossa voit kommentoida tiedotteita kyseisen tiedotteen alla ja valita, lähteekö seurakavereillesi 
kommentista sähköposti. Mobiilisovelluksessa kommentointi ja keskustelu onnistuu avaamalla 
tiedotteen ja klikkaamalla oikean yläkulman keskustelukuvaketta. 

 
- Tapahtumien kommentointi 
Selainversiossa voit kommentoida tapahtumia kyseisen tapahtuman alla ja valita, lähteekö 
seurakavereillesi kommentista sähköposti. Mobiilisovelluksessa kommentointi ja keskustelu onnistuu  
 
 
avaamalla tapahtuman ja klikkaamalla oikean yläkulman keskustelukuvaketta. Voit esimerkiksi kysyä 
kyytiä tapahtumaan kommentoimalla kyseistä tapahtumaa. 

 
- Keskustelut mobiilisovelluksessa 
Kaikki keskustelut (tiedotteet, tapahtumat), joihin osallistut, löydät mobiilisovelluksessa kätevästi 
Viestintä-sivulta Keskustelut-välilehdeltä. 

 
VINKKEJÄ LASKUN MAKSUUN 
 
Löydät myClubilla lähetetyt laskut sähköpostisi lisäksi myClub-jäsensivultasi sekä selainversiosta (Laskut-
välilehti) että mobiilisovelluksesta (Viestit ja laskut -välilehti). 
 
Alla muutamia hyviä vinkkejä nopeaan, helppoon ja virheettömään laskujen maksuun. 
 
Käytä laskun maksussa virtuaaliviivakoodia 
 
Sähköpostiin tulevasta laskun tiedoista löytyy virtuaaliviivakoodi. Koodin voit kopioida ja sijoittaa 
verkkopankissasi sille osoitettuun kenttään, jolloin laskupohjalle kopioituu automaattisesti laskun tiedot 
oikein. Vain laskun vastaanottajan nimi tulee lisätä maksulomakkeelle. 
 
Muista viitenumero 
 
Jos et käytä virtuaaliviivakoodia, muista käyttää maksaessasi aina viitenumeroa, jotta maksusuoritus päivittyy 
oikein myClubiin. Ja olethan tarkkana, että maksat laskun sille tilille mikä on laskuun merkitty. 
 
Merkitse lasku käsitellyksi 
 
 



 

 

MYCLUB KÄYTTÖOPAS 

SEURAN HARRASTAJALLE 

 

 

Versio 1 www.grifkfotboll.fi Sivu 11 / 12 
 

 

 
Maksettuasi laskun kannattaa merkitä maksusuorituksen jälkeen myClub-jäsentilin lasku käsitellyksi. Voit siis 
merkitä itsellesi muistiin ja mahdollisesti toiselle huoltajalle tiedoksi, että olet laittanut laskun maksuun. Näin 
ei tule vahingossa maksettua laskua useampaan kertaan, jos esimerkiksi laskun eräpäivä on vasta 
tulevaisuudessa tai maksusuoritukset eivät ole vielä päivittyneet myClubiin. Lisäksi, kun lasku on merkitty 
käsitellyksi, et saa myöskään viikkotiedotteessa muistutuksia avoimista laskuista. 
 
Laskujen toimitus oikeisiin osoitteisiin 
 
Muista määritellä jäsentilin asetuksissa, että laskut menevät oikeisiin osoitteisiin. Lue lisää viestintä- ja 
laskutusasetuksista. 
 
Seurasi saattaa olla myös mahdollistanut erillisen laskutusosoitteen syöttämisen. Tällöin voit kirjata 
jäsentiedoista poikkeavan osoitteen laskuille, esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa laskun maksaja asuu eri 
osoitteessa kuin jäsen. 
 
Hyödynnä muita maksutapoja 
 
Jos seurasi on ottanut Verkkolaskutus- tai MobilePay Invoice -lisäpalvelun käyttöön, voit maksaa laskuja e-
laskuina tai MobilePayssa sähköpostilaskun sijaan. Maksutavan voit muokata viestintä- ja laskutusasetuksissa. 
 
E-laskun käyttöönotto 
 
E-lasku on pankkien kehittämä, kuluttajille tarkoitettu lasku, jonka laskuttaja toimittaa sähköisesti suoraan 
vastaanottajan verkkopankkiin. Alla näet kuinka helposti e-laskun tilaus onnistuu. E-laskun tilaus kestää vain 
muutaman minuutin. 
 

1. Kirjaudu verkkopankkiisi. 
2. Mene e-laskut-sivustolle. 
3. Etsi seurasi laskuttajalistalta kirjoittamalla kenttään seuran nimi. Voit tarkistaa laskuttajan virallisen 

nimen seuraavasti: 
- Mobiilisovelluksessa: Jäsentilien asetukset > Viesti- ja laskutusasetukset > Laskut > E-lasku 
- Selainversiossa: Omat tiedot > Asetukset > Muokkaa > Laskut > E-lasku 

 
4. Anna jäsennumerosi siihen osoitettuun kenttään. 
5. Tarkista, että tiedot ovat oikein ja hyväksy e-laskun tilaus. 
6. E-lasku on nyt tilattu. Seurasi saa ilmoituksen e-laskutilauksesta 2-3 pankkipäivän kuluessa, jonka 

jälkeen e-laskutus aktivoituu. 
 
MobilePay-laskun käyttöönotto 
 
Ottamalla käyttöön MobilePay-laskun, saat laskut myClubista suoraan MobilePay:hin, jossa voit maksaa ne 
yhdellä pyyhkäisyllä. 
 
Käyttöönotto onnistuu seuraavasti: 
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1. Varmista, että puhelinnumerosi löytyy jäsentilisi tiedoista 
Puhelinnumeron lisääminen onnistuu sekä verkkoselaimella (Omat tiedot") että myClub-sovelluksesta 
(Jäsentilien asetukset > Jäsentiedot). 

 
2. Valitse laskujen toimitustavaksi MobilePay 
Mene verkkoselaimella "Asetukset"-osioon tai mobiilisovelluksella "Viesti- ja laskutusasetukset" ja valitse 
laskujen toimitustavaksi "MobilePay" ja puhelinnumeroksi haluamasi puhelinnumero. 

 
3. Valmista tuli! 
Saat nyt laskut myClubista suoraan MobilePay-sovellukseen. 

 
Huomaa: Puhelinnumerolla tulee olla olemassa MobilePay-tili. 
 
Lasku näkyy erääntyneenä, vaikka se on maksettu 
 
Seurasi päivittää maksutiedot myClubiin oman aikataulunsa mukaisesti. Tarkempi aikaväli on seurakohtainen 
ja se voi olla muutamasta päivästä muutamaan viikkoon. 
 
Jos olet maksanut laskun eräpäivänä ja lasku näkyy myClubissa edelleen tilassa Erääntynyt voi se johtua 
seuraavista syistä: 
 

- Seurasi ei ole vielä päivittänyt maksutietoja (tämä on yleisin syy) 
 

- Olet maksanut laskun ilman viitenumeroa tai väärällä viitenumerolla 
- Olet maksanut laskun väärällä summalla 

 
Huomioi, että maksutiedot siirtyvät pankista toiseen muutaman päivän viiveellä, jolloin voi hyvinkin olla niin, 
että eräpäivänä maksettu summa näkyy vasta muutaman päivän jälkeen vastaanottajan tilillä. 
 
Jos sinulla on kysyttävää erääntyneestä laskusta, ota suoraan yhteyttä seuranne rahastonhoitajaan tai lähetä 
seurallesi palautetta kirjautumalla myClub-jäsentilillesi ja klikkaamalla sivun alalaidassa olevaa Anna meille 
palautetta -linkkiä ja valitsemalla vastaanottajaksi seuranne. 
 
Mobiilisovelluksessa voit olla yhteydessä laskuttajaan avaamalla kyseisen laskun ja klikkaamalla Ota yhteyttä 
laskuttajaan sivun alalaidasta. 
 
SEURAN YHTEYSTIEDOT 
 
Yhteystiedot-sivulla harrastaja voi kätevästi ottaa yhteyttä tarpeen tullen ryhmän valmentajaan, ohjaajaan, 
harrastajaan tai harrastajan huoltajaan. Harrastaja näkee muiden jäsenten tiedot, jotka jäsenet ovat itse 
määritelleet tietosuoja-asetuksissaan. 
 
Selainversiossa yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta. 
Mobiilisovelluksessa yhteystiedot löytyvät Profiili > Yhteystiedot -sivulta. 
Seuran myClub tukipalvelu: tuki@grifkfotboll.fi  

mailto:tuki@grifkfotboll.fi

