
Ohjeet 

• Ohjeita on kahdessa paikassa 

– Admin-näytön oikeassa ylänurkasta 

 

 

 

 

–  Seura- sivuilta kohdasta Dokumentit 



Jps.fi -periaatteita 
1. Ensin luodaan joukkue (pääkäyttäjä) 

1. joukkueen luominen synnyttää ”Ryhmän” käyttöoikeuksia ko. 
joukkueen tietoihin => tällä ryhmällä annetaan oikeudet 
joukkueen toimihenkilöille 

2. Joukkueen Ylläpidossa asetetaan Some-linkit, onko 
pistepörssiä jne. (joukkue) 

3. Luodaan joukkueelle (joukkue) 
1. Pelaajat 
2. Toimihenkilöt 

4. Luodaan joukkueelle (joukkue) 
1. Kalenteritapahtumia 
2. Uutisia 
3. Pistepörssi 
4. Sponsorimainoksia 
5. Galleria kuville 



Jps.fi - periaatteita 

Etusivu 

Etusivu 

Seura 

Joukkue 

Pääkäyttäjä 

Oikeudet sivuston 
elementteihin 

Joukkue 



Jps.fi -periaatteita 
5. Albumeille, kalenteritapahtumille ja 

dokumenteille : tyhjä joukkue valinta 
merkitsee, että kyseessä on yhteinen ”olio” 



Luodaan joukkue 

Pääkäyttäjä tekee 



Joukkueen ylläpito 
Täällä voi lisätä 

joukkueelle 
toimihenkilöitä Täällä voi lisätä 

”Titteleitä” 

Joukkueilla voi olla 
omia kuva-albumeja 

Joukkueilla voi olla 
omia sponsoreita 

Pelejä voi raportoida 
reaaliajassa 



Ylläpidossa liikkuminen 

Edelliselle tasolle pääsee yleensä 
1) Valitsemalla ”Talleta ja Poistu” 

TAI 
2) Siirtymällä selaimen ”nuolella” edelliselle 

sivulle 
TAI 

3) Klikkaamalla jotakin edellisistä tasoista – 
Etusivu vie alkuun!! 



Toimihenkilöiden lisääminen 



Pelaajan lisääminen (ovat allekkain) 

Kaikki ovat 
manuaalisesti 

ylläpidettäviä kenttiä 

Pidetään yllä vain, 
jos joukkueella on 

pistepörssi käytössä 



Kuvien lisääminen 
1) valitse kansio, josta haet 

kuvan tai johon lataat uuden 

2) Lataa systeemiin 
uusi kuva 

Tähän tulee valittu 
kuva / kuvat 

3) Siirrä se/ne 
systeemiin PASTE-

napilla 



Jps.fi -periaatteita 
1. Seurojen logoille on oma kansio = > laita logot 

sinne (ja käytä esim. LiveScoressa) 

2. Sponsorien logoille on oma kansio => laita logot 
sinne (ja käytä esim. seura- tai joukkuesivulla) 

3. Etusivulle on oma kansio => laita sinne etusivun 
uutisissa käytettävät kuvat 

4. Jokaisella ”ikäluokalla” on oma kansionsa: 
joukkueet voivat muuttua vuosittain, mutta 
ikäluokat harvemmin => laita sinne 
joukkuekuvat, pelaajien kuvat, joukkueen 
uutisten kuvat,… 



4) Valitun kuvan saa esim. 
uutiseen tällä nappulalla 

Kuvia voi poistaa kansiosta  
(tai muokata) 



Jos joukkueella on pistepörssi käytössä, sen ylläpito on 
helpointa Pelaajien muokkauksen kautta 

Tästä pelaajaa klikkaamalla voi myös vaihtaa 
joukkueen esim. uuden kauden alussa 



Uutisten lisääminen 

Lisää uutinen 



Anna joukkue 

Syötä kuva uutiseen 

leipäteksti 

Anna ingressi, joka 
näkyy  sivuilla 

(Huom! 
PAKOLLINEN) 



Uutisen leipäteksti 



Kuvan lisääminen uutistekstiin 



Kuvien lisääminen uutistekstiin 



Uutislinkit 

Jatkossa neljä uusinta uutista näkyy linkkeinä 
pääsivulla => helpompi löytää !! 



Kalenteritapahtumat 

Kolme lajia 
Ottelut 

Harjoitukset 
Muut 

=> Näkyvät eri 
väreillä kalenterissa 

Tapahtuma voi olla 
useamman 

joukkueen yhteinen 



Kalenteritapahtumat (jatkuu) 

Käytä tätä, kun 
haluat luoda 

toistuvan 
tapahtuman 

Loppu PVM ei ole 
pakollinen 

Tällä voi merkitä 
tapahtuman 

peruutetuksi – näkyy 
silti kalenterissa 



Kalenteritapahtumat (jatkuu) 



Joukkueen sponsorit 

Valitse 
joukkue 

Sponsorin 
logo kuvana 

Sponsorin verkkosivun 
osoite 



Joukkueen sponsorit 

Sponsorit 
tulevat tänne 



Joukkueen videot 

Valitse 
joukkue 

Nimi videolle 

Linkki videon sisältävän 
verkkosivun 
osoitteeseen 



LiveScore 

Tämän kautta voi korjata tilanteita 
syötettäessä tapahtuneen virheen 

EI TARVITA NORMAALISTI !! 

Täällä perustetaan 
ottelut, joille halutaan 
pitää yllä LiveScorea 



LiveScore (jatkuu) 

Tässä näkyvien kenttien 
alapuolella olevista kentistä 

ei tarvitse normikäytössä 
välittää! 



LiveScore (jatkuu) 

Kullekin päivälle luodut 
LiveScore-pelit näkyvät 

pääsivulla 



LiveScore (jatkuu) 

Pelitapahtumien ylläpito 



LiveScore (Jatkuu) 

Pelitapahtumien ylläpito 
alkaa pelin valinnalla 

Seuraavalta näytöltä 
valitaan erän pituus ja 
käynnistetään ottelu 



LiveScore (Jatkuu) 

Pelitapahtumien 
syöttö joukkueittain 

Virheiden korjaus täältä (ml. 
Erän tai ottelun 
päättäminen) 



LiveScore (Jatkuu) 

 

Käynnissä olevista 
otteluista näkyy 

tilanne 



LiveScore (Jatkuu) 



LiveScore (Jatkuu) 

Ottelua 
klikkaamalla näkee 
kaikki tapahtumat 



Jps.fi -periaatteita 
1. luodaan käyttäjä (pääkäyttäjä) 
2. Päivitetään käyttäjän oikeudet (pääkäyttäjä) 

1. Joukkue pitää olla luotuna: joukkueen luominen 
synnyttää ”Ryhmän” käyttöoikeuksia ko. joukkueen 
tietoihin => tällä ryhmällä annetaan oikeudet 
joukkueen toimihenkilöille 

3. Oikeuksia on kaikkiin seuraa, lajiin, joukkueisiin 
ja etusivulle 

4. Kaikki oikeudet on ryhminä  
5. Jokaiselle käyttäjälle voidaan antaa oikeudet 

useampaan ryhmään (esim. kahteen 
joukkueeseen ja etusivun uutisiin) 



Jps.fi-seurataso 

Etusivu 

Etusivu 

Seura 

Huom! Joukkueen Toimihenkilöiden Toimet kuuluvat  lisäksi seuratasolle 
 Käyttäjä määrää prioriteetin avulla toimihenkilöiden näyttämisjärjestyksen 
      sivulla !! 
 Joukkuetasolla ei voi muuttaa prioriteettia 



Etusivulla 
Bannerin uutislinkit 
ja otteluilmoitukset SoMe-linkit 

Liittojen linkit 

Sponsorimainokset Uutiset 

Albumit 

Etusivu painikkeen 
alta uutisarkistoon 

Sivuston 4 uusinta 
uutista linkkeinä 



Seurasivut 

Yhteystiedot   

Seurojen 
toimihenkilöt 

Muokattava 
tekstisisältö 



jps.fi - seurataso 

Huom! Joukkueiden järjestys valikoissa määräytyy prioriteetti-kentän perusteella  
 yllä on HUONO esimerkki, sillä selvyyden vuoksi eri lajien joukkueet kannattaa  
      laittaa peräkkäin  (esim. jalkapallojoukkueet  sijoille 1-10 ja jääpallo joukkueet  11 - 



Jps.fi - seurataso 

Huom! Ilmoitukset avaa uusia alasivuja seuran alle 
 Esim. kausikorttiarvontojen tulokset yms. 
 Alasivut löytyvät alasvetovalikkona Seura-painikkeen alta 



Ongelmien sattuessa 

• Käytön opastus / JPS Juniorit: Jarkko Lampinen 

• Käytön opastus / JPS: Keke Tulomäki 

• Yhteyshenkilö vikatilanteissa on ensisijaisesti 
Keke 

– 040 3022966 

– ktulomaki@gmail.com 

 


