JOPOX-PIKAOHJE
⚽KIRJAUTUMINEN JOPOXIIN
Jopoxia voi käyttää joko selaimella ja/tai maksuttomalla mobiilisovelluksella (katso lisää:
https://jopox.fi/ominaisuudet/mobiilisovellus/). Selaimella pääset kirjautumaan Jopoxiin
osoitteesta www.klubi36.fi

Kirjautuminen tapahtuu henkilökohtaisella tunnuksella ja salasanalla. Jokaiselle
järjestelmässä olevalle vanhemmalle on lähetetty kutsu Jopoxiin (kutsun kautta saadaan
henkilökohtaiset tunnukset). Ota tarvittaessa yhteyttä oman joukkueesi joukkueen
johtajaan, jos sinulla ei ole tunnuksia tai ne ovat kadonneet.
⚽ JOPOXIN VALIKKO
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Omat tiedot –kohdasta pääset muokkaamaan seuran järjestelmässä olevia yhteystietoja
(puhelin, sähköposti, katuosoite) muokkaamaan Jopoxin käyttäjätunnusta ja salasanaa sekä
antamaan tietosuojasuostumuksen. Omien tietojen kautta pelaajalle on myös mahdollista
asettaa Pukukopissa näkyvä profiilikuva.

Omat harjoitukset-kohdasta näet omat tulevat harjoitukset sekä pääset kirjaamaan
omatoimisia liikuntaharjoitteita. Voit kirjata muita liikuntaharjoituksia myös pelaajille
valitsemalla oikean puolen sarakkeesta lapsen nimen, jolloin avautuu lapsen
harjoituskalenteri. Valitsemalla kalenterin oikeasta alalaidasta uusi alalaidasta Uusi
harjoitus, jonka jälkeen päästään kirjaamaan oman harjoituksen tiedot ja kesto. Nämä tiedot
tallentuvat myös pelaajan tietoihin.

Laskut ja maksut –valikosta löytyy pelaajan laskuarkisto eli avoimet ja maksetut laskut.
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Pelaajalle tärkein paikka Jopoxissa on oman joukkueen Pukukoppi. Pukukopin kautta
ilmoittaudutaan harjoituksiin ja joukkueen omiin tapahtumiin.

Pukukoppi aukeaa suoraan joukkueen tapahtumiin. Ilmoittautuminen tapahtuu klikkaamalla
IN tai OUT (oletuksena aina, että pelaaja tulossa harkkoihin eli merkintä tarvitsee tehdä
vain, mikäli ei osallistu harkkoihin tai tapahtumaan).
Perusnäkymässä näkyy mm. tapahtuman luonne, aika, paikka, ilmoittautuneiden määrä ja
mahdollinen lisäinfo sekä tapahtumaan liittyvien viestien määrä. Tapahtuman otsikkoa
klikkaamalla saa tarkemmat tiedot osallistujista.

Viestit

Pukukopin kautta lähetetyt viestit tallentuvat viestikeskukseen, jota pääsee tarkastelemaan
Pukukoppiin kirjautumisen jälkeen sekä ylävalikon että henkilöikkunan kautta. Uusien
viestien määrä näkyy punaisella taustalla ”Viestit”-painikkeen ylänurkassa. Viestikeskuksen
kautta myös pelaajat voivat kirjoittaa viestejä, esim. jos on kysyttävää treeneistä tai koko
joukkuetta koskevaa infoa.
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Materiaalipankki
Joukkueen materiaalipankkiin on tallennettu mm. tarpeellisia lomakkeita ja dokumentteja.
Materiaalipankki löytyy Pukukopista ja sisään kirjautuneelle henkilölle myös joukkueen
etusivun kautta.

⚽JOUKKUEEN ETUSIVU
Joukkueen etusivulta (www.klubi36.fi – joukkueet valikko) löytyy mm. harjoituskalenteri,
sosiaalisen median kanavat ja tiedot joukkueen peleistä. Etusivulla on myös joukkuetta
koskevia uutisia ja tiedotteita sekä yleisesti jalkapalloon ja liikuntaan liittyviä tiedotuksia tai
mielenkiintoisia uutisia.
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