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1. Yleistä 

 

-Jokaisen joukkueen yhteyshenkilön profiili on päivitetty sarjaotteluiden kannalta Admin -tasolle 

-Nämä henkilöt voivat hallita kaikkien seuran joukkueiden tietoja 

 -yhteystiedot ja yhteyshenkilöt 

 -otteluiden peliajat ja -paikat 

 -pelaajien lisääminen joukkueeseen 

 -tulosten syöttäminen 

-Admin -henkilö voi antaa oikeuden pelaajille hallita oman joukkueen tietoja 

 -peliajat ja -paikat 

 -tulosten syöttäminen 

-ERO: Admin-tasolla pääset muokkaamaan kaikki kohtia, kaikissa seuran joukkueissa, pelaaja-

tasolla pääset muokkaamaan vain joitain tietoja ja vain omassa joukkueessa 

 

 

 

 

2.1.Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla 

 

-Internetosoite on: www.tennisassa.fi 

 

 

Kirjautuminen ohjelmaan – Ensimmäisellä kerralla 

 

 

-Valitse 1. kerralla: Rekisteröidy 

-Hyväksy käyttöehdot 

 

 

-Täytä profiilin tiedot 

-Vahvista tiedot, jotta ne yhdistyvät nykyiseen profiiliin 

 



 

MUISTA: 

 

-Mikäli ongelmia tietojen vahvistamisessa: 

 -Ole yhteydessä Liittoon: kilpailut@tennis.fi 

 

-Mikäli sinulla EI OLE pelaajanumeroa entuudestaan: 

 -Ole yhteydessä Liittoon: kilpailut@tennis.fi 

 

 

 

 

2.2.Kirjautuminen – Ensimmäisen käyttökerran jälkeen 

 

-Valitse ensimmäisen kerran jälkeen: Kirjaudu 

 

 

-Anna käyttäjätunnus ja salasana 
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-Mikäli tunnus tai salasana on hukassa, kirjautumisruudun alaosasta voi tilata uuden 

 

3. Joukkueen ja otteluiden hallinta 

 

-Kirjautumisen jälkeen profiilissa näkyy vasemmalla, että on korkeampi käyttöoikeus 

 

 

-Klikkaamalla MUUT KÄYTTÖOIKEUDET, pääset valitsemaan kausista, johon sinulla on oikeus 

 

 

-Valitse kausi, jossa joukkue pelaa 

 



 

-Avaamalla sarjakauden, pääset kyseisen kauden yhteenvetosivulle 

-Oikealla löytyy kohta, josta pääset muokkaamaan oman seurasi joukkueita 

-Klikkaamalla joukkueet, näet kaikki seurasi aktiiviset joukkueet 

 

 

 

-Klikkaamalla joukkuetta, pääset joukkueen yhteenvetosivulle 

 

 



 

3.1.Joukkueen yhteystietojen ja -henkilöiden muokkaaminen 

 

-Avaa muokattava joukkue 

-Klikkaa MUOKKAA JOUKKUETTA 

 

 

-Täytä kaikki tiedot ja tallenna 

 

 

-Varmista, että tiedot ovat aina ajan tasalla! 

 

3.2.Pelaajien lisääminen joukkueeseen 

 

-Avaa muokattava joukkue 

-Avaa PELAAJAT -välilehti 

 

 

-Valitse ADD PLAYERS 

 



 

-Hae pelaajat nimellä 

-Lisää valittu pelaaja joukkueeseen ja tallenna 

-Voit tallentaa useampia pelaajia kerralla 

 

 

-Anna oikeus pelaajalle lisätä tuloksia 

-Klikkaa pelaajan nimen perässä olevaa R-kirjainta 

 -Punainen: Ei oikeutta päivittää tuloksia 

 -Vihreä: Pelaajalla oikeus päivittää tuloksia 

 

 

3.3.Otteluaikojen siirtäminen 

 

-Avaa joukkueen yhteenvetosivu 

-Valitse OTTELUT -välilehti 

-Valitse muokattava ottelu 

 



 

-Ottelun yhteenvetosivu aukeaa 

-Valitse SYÖTÄ OTTELUN AJANKOHTA 

 

 

-Anna uusi ajankohta ja tallenna 

 

 

 

3.4.Ottelun tuloksen syöttäminen 

 

-Avaa joukkueen yhteenvetosivu 

-Valitse OTTELUT -välilehti 

-Valitse muokattava ottelu 

 



 

-Ottelun yhteenvetosivu aukeaa 

-Valitse SYÖTÄ TULOKSIA 

 

 

-Valitse pelaajat 

 -Joko listalta TAI 

 -Lisää pelaaja, joka on seuran jäsen 

-Valitse voittaja 

 -Ilmoita tässä, mikäli ottelu päättyi luovutukseen TAI 

 -Mikäli ottelusta puuttui toinen pelaaja 

-Syötä tulos (muodossa 6-4, 6-4) 

-Tallenna tulokset 


