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Lahden hiihtoseura ry on siirtynyt
käyttämään myClubin tarjoamaa
jäsenrekisterihallintaohjelmistoa. Uudessa
jäsenrekisterissä on tarkoitus helpottaa
jäsentietojen ajantasaisuutta, sillä
jäsenet itse pääsevät näkemään heistä
säilytettäviä tietoja ja myös osaltaan
muuttamaan sekä päivittämään tietoja.
Jäsenrekisteri tulee toimimaan myös
viestintävälineenä seuran sisällä.
Ehkä tärkeimpänä uudistuksena
harjoitusten yms. tapahtumien
ilmoittautumiset ja urheilijoiden seuranta
siirtyy samaan palveluun.
Toivomme, että kaikki jäsenet
kävisivät vähintään tarkistamassa
tietonsa. Jäsentilin aktivointilinkki
lähetetään tiedoissamme olevaan
sähköpostiosoitteeseen. Jos et ole saanut
aktivointilinkkiä, ota yhteyttä toimistoon.
Jos olet uusi jäsen aloita täyttämällä
kaavake nettisivuillamme

lhs.myclub.fi

päivitetty 06/09/2017

1. Aktivointi
Liittyessäsi ensimmäisen kerran myClub palveluun saat sähköpostitse
aktivointilinkin [kuva 1.1], viesti saattaa olla erilainen kuin kuvassa. Klikkaa linkkiä
ja nettiselain avautuu.
Huom. Jos perheessäsi on useampi myClub tili käytössä, kannattaa ennen
aktivoinnin aloittamista kirjautua ulos palvelusta, mikäli olet jo tehnyt oman
tilisi. Saatat saada kaikkien perheenjäsenten aktivointikoodin omaan
sähköpostiosoitteeseesi, mikäli olet aikaisemmin antanyt vain oman osoitteesi,
huomioi nimi aktivointilinkissä, kenen perheenjäsenen tiliä olet aktivoimassa.
kuva 1.1 - sähköposti myClub tilisi aktivoinnista

Aloita tilisi luominen keksimällä itsellesi käyttäjätunnus ja salasana [kuva 1.2].
Huom. Mikäli unohdat salasanasi, voit pyytää aktivointilinkkiä uudelleen
antamaasi sähköpostiosoitteeseesi [katso kohta 6].
Huom. Jos aktivointisivu ilmoittaa, että linkki on vanhentunut, toimi saamiesi
ohjeiden mukaan tai pyydä uutta aktivointia LHS:n toimistolta.

kuva 1.2 - tilin luominen myClubissa

Hyväksy seuran ehdot seuran jäsenyydelle ja palvelun käytölle [kuva 1.3]: LHS:n
toimintaohjeet sekä LHS:n rekisteriseloste.
kuva 1.3 - ehtojen hyväksyminen

Ehtojen hyväksymisen jälkeen pääset täyttämään rekisterissä säilytettävät tietosi.
Tässä vaiheessa on hyvä tarkistaa tiedot nimestä lähtien, sillä vanhoilla jäsenillä
tiedot ovat siirretty edellisestä jäsenrekisteristä, joten kirjoitusvirheitä ja vanhoja
tietoja saattaa ilmetä.
Huomioitavia kohtia:
Sähköpostiosoite on käytännössä välttämätön olla tiedoissa, kaikki tiedotus toimii
sähköpostitse, laskujen maksu ja tietysti myös unohtunut salasana lähetetään
ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.
Huoltajan nimi ja yhteystiedot. Tämä kohta on tärkeää täyttää, mikäli vanhemmat
maksavat esimerkiksi seurasta lähetetyt laskut. Tällöin lasku lähetetään myös
näissä kentissä oleviin sähköpostiosoitteisiin.
Lisenssi-ID. Syötä lisenssisi, jotta valmentajat voivat katsoa suoraan tiedoistasi
lisenssinumeron, mikäli osallistut kilpailuun yms.
Perhejäsenyys. Täytä tämä kenttä vain mikäli haluat jäsenyyden koko perheellesi.
Perheeseen voi kuulua samassa taloudessa asuvat vanhemmat ja alaikäiset
lapset.
Perhejäsenlasku lähetetään kentän täyttäjälle. Täytä kenttään kaikki
perheenjäsenten nimet (sekä sukunimet, jos eri). Huomioithan, että jokaiselle
perheenjäsenelle pitää kuitenkin tehdä erikseen myClub tili. Voit tämän jälkeen
linkittää tilit yhden päätilin alle ja seurata kaikkien perheenjäsenten toimintaa
seurassa. Lue lisää tilien linkittämisestä kohdasta 5.1.
Valitse pääasiallinen lajityyppisi seurassa. Jokainen jäsen voi olla päätoimisesti
yhden jaoston alainen jäsen (maasto-, ampuma-, alppihiihto tai mäki & yhdistetty).
Nämä tiedot ovat siirretty vanhasta jäsenrekisteristä ja saattaa sisältää vanhaa
tietoa. “Yleisjäsen” tarkoittaa, että sinulla ei ole mitään tiettyä jaostojen sisäistä
toimintaa. Mikäli valitsen tähän tietyn jaoston, liitämme sinut jaoston omaan
alijäsenyyteen, jolloin pysyt ajantasalla jaoston asioista. Jäsenyyksistä lisää
luvussa 2.
Olen mukana myös seuraavissa seuran toiminnoissa. Jos olet muissa seuran
lajeissa ja toiminnoissa mukana pääasiallisen lajityyppisi lisäksi, valitse ne tästä.
Olen kiinnostunut toimimaan Toimitsijana seuran tapahtumissa. Valitse haluatko,
että otamme sinuun yhteyttä, mikäli sinua kiinnostaa olla mukana seuran
järjestämissä tapahtumissa, kuten Salpausselän kisat, Finlandia-hiihto, Lasten
Talviolympialaiset yms.
Lopeta tämä vaihe painamalla “Vahvista” nappulaa. Voit muuttaa tietojasi vielä
myöhemmässä vaiheessa, mikäli huomaat virheen tai tietosi muuttuvat.
Katso [kuva 1.4] tästä vaiheesta.

kuva 1.4 - rekisteritietojen täydentäminen

2. Omat tiedot
Tietojen täydentämisen jälkeen tilisi on luotu ja olet rekisteröitynyt jäsenrekisteriin.
Näet nyt selaimen oikeassa ylälaidassa nimesi. Kun osoitat nimeäsi avautuu
sen alle laatikko, josta pääset aina tähän näkymään kohdasta “omat tiedot.” Voit
myös kirjautua ulos palvelusta tätä kautta (mikäli tiliisi on linkitetty useampia esim.
perheenjäseniä, voit siirtyä heidän tietoihin tätä kautta).
Jos haluat muuttaa tietojasi, napsauta “muokkaa” sivun yläosassa ja pääset
samankaltaiseen näkymään kuin edellisessä vaiheessa, josta pääset muuttamaan
tietojasi. Voit myös liittää oman profiilikuvasi kohdasta “Vaihda kuva.”
Asetukset kohdasta pääset muuttamaan kohtia, mistä tiedotamme sinulle
sähköpostitse (kuten laskuista, myClubin sisäisistä viesteistä ja kommenteista,
tapahtumiin ilmoittautumisista yms).
Yhdistä tilejä kohdasta voit yhdistää esim. perheenjäsentesi tilit ja hallita kaikkia
tilejä kirjautumalla omaan tiliisi. Tilien yhdistämisestä lisää luvussa 5.1.
Jäsenkortti kohdasta voit ladata oman digitaalisen jäsenkorttisi esim.
älypuhelimeesi talteen. Katso voimassa olevat jäsenedut LHS:n nettisivuilta.
Saatat tarvita jäsenkorttiasi myös seuran vuosikokouksissa.
Katso [kuva 2.1] tästä näkymästä.

kuva 2.1 - omat tiedot

Jäsenyydet (tai ryhmät) kohta on tärkeä tiedotuksen kannalta.
Kun kuluvan kauden jäsenmaksu on maksettu, ilmestyy näkyville jäsenryhmä
Lahden hiihtoseura ry
Kunnia-, ainais ja veteraanijäsenet ovat automaattisesti seuran jäseniä. Voit
tarkistaa nämä tiedot, mikäli tiedoissasi lukee Lisätiedot [kuva 2.2] ja sen alla tieto
ko. jäsenryhmistä (mikäli näissä tiedoissa on puutteita, ole hyvä ja ilmoita siitä
toimistolle). Nämä jäsenryhmät kuuluu “Lahden hiihtoseura ry” jäsenryhmään
vain, mikäli siihen on erikseen tarvetta.
kuva 2.2 - omat tiedot - lisätiedot

Jäsenyysryhmät poistetaan, mikäli et ole maksanut seuran jäsenmaksua
syyskuun loppuun mennessä alkavalla kaudella. Jos et ole tässä ryhmässä,
vaikka mielestäsi sinulle kuuluisi olla jäsenyys, ota yhteys hiihtoseuran
toimistoon. Ota kuitenkin huomioon pieni viive, että saamme toimistolla päivitettyä
jäsenyyden laskun maksamisen jälkeen. Jäsen voidaan toki lisätä ryhmään
myöhemmässäkin vaiheessa, mikäli jäsenmaksun suorittaminen viivästyy tai
liitytään kesken kauden.
Edellisen lisäksi sinulla saattaa olla erinäisiä alajäsenyyksiä seurassa, kuten LHS
Alppi, LHS U12 jne.
Näiden jäsenyyksien kohdalla sinulla on mahdollisuus muokata omaa jäsentasoa,
kuten Urheilija, Kuntoilija, Huoltaja [kuva 2.3]. Jos esimerkiksi olet aktiivisesti
mukana Maastohiihdon harjoituksissa, valitse Urheilija. Jos taas lapsesi on
mukana harjoituksissa voit valita Huoltaja.
kuva 2.3 - jäsenyydet

Voit myös poistua haluamistasi ryhmistä. Tää näin, jos et enää ole ryhmän
toiminnassa mukana. Mikäli haluat erota seurasta, ilmoita eroamisista aina
erikseen LHS:n toimistolle.

3. Laskut
Laskuista ilmoitatetaan antamaasi sähköpostiin. Laskut [kuva 3.1] löytyvät myös
omalta myClub tililtä yläpalkista kohdasta Laskut.
Täältä näet sekä avoimet, että jo maksetut laskut. Näet myös laskun tilan (esim.
avoin, erääntynyt, maksettu). Laskun tilaa kannattaa seurata, sillä mikäli lasku jää
erääntyneeksi, saattaa se vaikeuttaa toimintoja seuran sisällä. Virhetilanteissa ota
yhteyttä toimistoon.
kuva 3.1 - laskut

Huom. Mikäli olet omissa tiedoissa asettanut myös huoltajan tietoihin
sähköpostiosoitteen, lasku lähetetään sähköpostitse sekä tilin haltian että
huoltajan sähköpostiosoitteeseen.

4. Tapahtumat
Tapahtuma -osiosta [kuva 4.1] näet mitä tapahtumia voimassa olevilla
jäsenyyksilläsi on tarjolla. Jos esimerkiksi olet “LHS Maastohiihto” ryhmän jäsen,
näet kaikki maastohiihdon tapahtumat. Tapahtumat voivat olla esimerkiksi jaoston
harjoituksia yms.
Voit myös ilmoittautua tuleviin tapahtumiin täältä.
kuva 4.1 - omat tapahtumat

Voit myös nähdä mitä muita tapahtumia seurassa on tulossa, vaikka et olisikaan
kyseisten tapahtumien ryhmän jäsen kohdasta Muut [kuva 4.2].
kuva 4.2 - muut tapahtumat

5. Perhejäsenyys
Mikäli käytät hyödyksesi Lahden hiihtoseuran tarjoamaa perhejäsenyyttä, täytä
Perhejäsenyys kenttään perheenjäsentesi nimet [kuva 1.4].
Perheeseen voi kuulua samassa taloudessa asuvat vanhemmat ja alaikäiset
lapset.
Perhejäsenlasku lähetetään kentän täyttäjälle. Täytä kenttään kaikki
perheenjäsenten nimet (sekä sukunimet, jos eri). Huomioithan, että jokaiselle
perheenjäsenelle pitää kuitenkin tehdä erikseen myClub tili. Voit tämän jälkeen
linkittää tilit yhden päätilin alle ja seurata kaikkien perheenjäsenten toimintaa
seurassa

5.1 Yhdistä tilit
Voit yhdistää perheen tilit omaan tiliisi ja hallita perheen kaikkia tilejä
myClubissa oman tilisi kirjautumistiedoilla. Tarvitset tämän tekemiseksi kaikkien
perheenjäsenten myClub kirjautumistunnukset.
Pääset yhdistämään tilejä kun menet aluksi omiin tietoihisi ja valitset yläriviltä
Yhdistä tilejä [kuva 5.1.1].
kuva 5.1.1 - yhdistä tilit

Klikkaa Lisää perheenjäsen ja syötä ko. perheenjäsenen kirjautumistunnukset
avautuvaan näkymään [kuva 5.1.2].

kuva 5.1.2 - lisää perheenjäsen

Lisätty perheenjäsen ilmestyy samalle sivulle [kuva 5.1.3]. Täältä voit myös
tarvittaessa poistaa yhdistämisen tilien välillä. Voit myös jatkaa lisäämällä lisää
perheenjäseniä.
kuva 5.1.4 - perheenjäsen yhdistettynä päätiliin

Kun tilit on yhdistetty voit liikkua tilien välillä oikeassa yläkulmassa olevan valikon
kautta [kuva 5.1.4]. Aktiivinen tilin nimi lukee palkissa.

kuva 5.1.5 - siirtyminen tilistä toiseen

6. Resetoi salasana
Jos jäsentilin kirjautumistunnukset pääsivät unohtumaan voit resetoida salasanan
aloitus sivulla osoitteessa https://lhs.myclub.fi/

Syötä sähköpostiosoitteesi, jolla olet rekisteröitynyt jäsentilille.

Saat sähköpostilaatikkoosi viestin, jossa on linkin tilin uudelleen aktivoimiseksi.
Sinun pitää keksiä sekä uusi salasana, että käyttäjätunnus tilille.

Mikäli myös käyttämäsi
sähköpostiosoite on
päässyt unohtumaan, ota
yhteyttä seuran toimistoon
asian selvittämiseksi.

7. Lisävinkkejä
Lisävinkkejä voit katsoa myClubin omista ohjeista osoitteessa
https://myclub.helpscoutdocs.com/
Mikäli tarvitset tietoihisi muutoksia tai löydät virheen mitä et itse pysty korjaamaan
oman jäsenhallintasi kautta, ota yhteys Lahden hiihtoseuran toimistoon.
Toimiston yhteystiedot löydät osoitteesta
http://www.lahdenhiihtoseura.fi/yhteystiedot/
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