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Valmentajan käyttöliittymän avaaminen 

Valmentajakohtaisesti alla kuvatulla tavalla. 
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Valmentajan käyttäjätunnukset 

Edellisellä sivulla kuvattu toiminto sähköpostittaa käyttäjätunnukset valmentajalle seuraavasti: 
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Valmentajan etusivu 

- Valmentaja-alasvedossa oletuksena valmentaja itse 

- Valmentaja-alasvedosta voi valita toisen valmentajan jos haluaa päivittää läsnäoloja toisen 

valmentajan puolesta (esim. sijaisena ollessaan) 

 

- ”päivitä läsnäolot” linkistä pääsee tekemään päivitykset 

- Oletuksena pelaajat ovat läsnä, eli käytännössä tällä käydään merkitsemässä poissaolot 

 

- Valmentaja-alasvedossa vain ne valmentajat, joilla valittuna päivänä valmennusryhmiä 

- Ryhmät-listassa valitun valmentajan ja päivän ryhmät 

- Ryhmän pelaajalistassa näytetään poissaolevat yliviivattuina sekä varastoinnit/korvaajat (vrt. 

korvausjärjestelmä) 
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Läsnäolojen päivittäminen 

- Ks. esimerkki alla olevassa kuvassa 

- Jos Lisäykset-kohtaan kirjoittaa tekstiä (tai muuttaa siinä olevaa tekstiä), niin teksti lähtee 

automaattisesti toimiston sähköpostiin 
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Valmentajan vaihtaminen 

- Yksittäisen harjoituskerran valmentajan vaihtaminen 
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Omat poissaolot 

- Listaus omista poissaoloistasi 

- Ryhmän nimen alla oleva ”korvaaja:” kertoo onko joku muu valmentaja varannut tämän 

extratunnikseen 
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Omat poissaolot / Muokkaa 

- Tällä voit päiväkohtaisesti merkitä itsesi poissaolevaksi 

- ** tarkoittaa, että toinen valmentaja on jo varannut tämän extratunnikseen (jolloin et voi 

kumota poissaolomerkintää) 
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Extratunnit 

- Listaus extratunneista (joissa toimit ryhmän varsinaisen valmentajan sijaisena) 

- Extratunti tarkoittaa käytännössä, että toinen valmentaja on ensin merkinnyt itsensä 

poissaolevaksi ja sen jälkeen olet itse varannut sen extratunniksesi 

- Peruuta-painikkeella voit perua extratuntivarauksesi 
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Varaa extratunteja 

- Viikko-valinnan ja Varaa-painikkeen kautta varataan extratunteja 

- Valittavissa tunnit, jotka muut valmentajat ovat merkinneet poissaoloiksi ja joissa ei ole vielä 

sijaista 
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Jos valmentajana monessa seurassa 
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Android App asennus 

Android Chrome selain: 
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iPhone App asennus 

 

1. Avaa nettiselaimella osoite:  

https://tennisclub.fi/valmentaja/ 

 

2. Klikkaa Jaa/Share kuvaketta 

 

3. Valitse ”Add to Home Screen” 
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