
KURRA HOCKEY RY

Nettisivujen joukkueen ylläpito-ohje
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Kirjautuminen ylläpitoon
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https://www.kurra.fi/jasen

Kirjaudu sisään saamillasi 
tunnuksilla 

https://www.kurra.fi/jasen


Päivitä tunnuksen tiedot
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Päivitä ainakin
Puhelinnumero
Sähköposti

Salasanan vaihto
Kirjoita ohjeen mukainen uusi 
salasana kenttään

Päivitä tunnuksen tiedot tallentaa 
nämä

Valitse joukkue –valikosta voit 
valita ylläpitämäsi joukkueen.

Huom! Vaikka pääset kaikkiin, 
ylläpidäthän vain oman 
joukkueesi sivustoa, kiitos.



Päivittäjän linkit
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Valittuasi joukkueen avautuu 
ko. joukkueen sivu-osio, jonka 
vasemmasta laidasta löytyvät 
Päivittäjän linkit:

Muokkaa/Muokkaa sivua = 
etusivun muokkaus
Lisää joukkueuutinen
Lisää ottelu
Lisää pelaaja
Lisää joukkuesivu
Lisää yhteystieto
Paluu ohjesivulle -> paluu 
takaisin kirjautumisen jälkeiseen 
Joukkueen valita-sivuun.



Joukkueen etusivu
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Joukkueiden etusivuilla on 
yhtenäisen ilmeen vuoksi ensin 
ryhmäkuva.

Tämän alapuolella oleva 
teksti/esittely on joukkueiden 
itsensä päätettävissä.

Joukkueen Facebook-sivu on 
upotettuna seuraavaksi.

Lopussa on paikka sponsoreille. 
Näiden ylläpito tapahtuu 
toimittamalla sponsorin logo ja 
linkki-tieto: 
kurra.hockey@gmail.com

mailto:kurra.talkoovastaava@gmail.com


Lisää joukkueuutinen
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Linkistä avautuu ylläpidon puoli ja 
siihen tyhjä joukkueuutisen pohja.

Anna uutiselle otsikko ja tarvittaessa 
tiivistelmä.

Sisältö-editoriin voi suoraan 
kirjoittaa sisältöä tai tämän voi copy-
paste-toiminnolla tuoda esim. 
Wordistä tai Excelistä. 

Tarkista miltä sivu näyttää selaimissa 
(Chrome/Firefox) ja myös 
puhelimella (Chrome/Safari).

Erityisesti taulukot saattavat näyttää 
hassuilta.

Uutiseen liittyvät pelaajat, voit valita 
valikosta, pelurit 
aakkosjärjestyksessä.



Kuvien käyttö
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Uutisissa kuva/t tulevat esille 
oikeaan reunaan ja näitä ei tule 
siten sijoittaa erikseen Sisältö-
editorin kautta tekstin sekaan. 
Uutisen kuvaa klikkaamalla saa 
kuvan avattua suuremmaksi.
Valitse tiedosto -painikkeen 
kautta voit etsiä ja ladata 
kuvatiedoston koneeltasi.

Muissa kuin uutisissa (esim. 
joukkuesivu) Valitse kohta, 
johon haluat kuvan lisätä ja 
klikkaa Sisältö (tekstieditor) 
painikerivistöltä löytyvää Kuva-
painiketta.



Kuvien käyttö jatkuu
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Klikkaa kuvaa, esille avautuu 
kuvan muokkaus työkalu.

Muokkaa ja rajaa kuvaa 
tarvittaessa ja valitse lopuksi 
Lisää kuva.

Voit lisätä myös uuden 
kuvan, toiminnolla Valitse 
toinen  toista Kuvan lataus



Linkkien käyttö
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Sisältö-editorin linkki-
painike

Kopioi ja lisää Linkki
Muista vaihtaa Kohde (target) 
kun linkki on pois Kurran 
sivuilta esim. Tulospalveluun  
tms.
Linkki ei näy uutisessa 
korostettuna, joten lihavoi 
tämä tai korosta muulla 
keinoin, jotta erottuu!



Lisää ottelu – Huom! Vain joukkueet A-E
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Otsikko: Kotijoukkue – Vierasjoukkue, esim. 
KurraD1AAA/M – EVU

Kotijoukkue: valitse listalta 

Vierasjoukkue: valitse listalta

Joukkue: valitse listalta

Sarja: valitse listalta

Paikka: esim. Klaukkala

Päivämäärä: tulevat pelin lisätään vain noin 
viikko eteenpäin, mieluiten sunnuntaisin.

Kellonaika: muodossa 18:00 (kaksoispiste)

Tulos: muodossa x – x (välilyönnit)

Linkki liveseurantaan (LIVE) ko. pelipäivänä 

http://www.tilastopalvelu.fi/ih/beta/tilastointi/

http://www.tilastopalvelu.fi/ih/beta/tilastointi/


Ottelut etusivulla
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Etusivulle nousee 4 seuraavaa 
ottelua aikajärjestyksessä

Mikäli ottelun luomisen yhteydessä 
havaitset puuttuvan joukkue-
tiedon (koti/vieras)  Etsi ko. 
joukkueen logo Googlen 
kuvahaulla ja lähetä tämä kuva tai 
linkki siihen 
kurra.hockey@gmail.com

Lohko-tiedon ylläpito on myös vain 
pääkäyttäjillä. Ilmoita muutoksista 
samalla osoitteella.

mailto:kurra.hockey@gmail.com


Lisää pelaaja
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Otsikko: pelaajan nimi muodossa 
Sukunimi Etunimi

Kuvat: lisää kuva Valitse tiedosto –
toiminnolla. Jollei kuvaa ole, laita Kurra-
pelaajakortti.

Joukkue: valitse listalta

Pelipaikka: tämä tyhjänä toistaiseksi 
(tarkista miten näkyy joukkueellasi)

Pelinumero: näissä korjattavaa!

Kätisyys: Left (oletus) samoin tässä

Syntymäaika: pidetään tyhjänä

Elite Prospects ID (A – C1 -joukkueille)
http://www.eliteprospects.com/

Kumppanit… Pelurilla omia 
kumppaneita

http://www.eliteprospects.com/


Lisää joukkuesivu
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Tällä toiminnolla voi lisätä uuden 
alasivun joukkueen vasemman 
reunan valikkoon.

Tulevat esille lisäysjärjestyksessä.

Mikäli haluat muuttaa näiden 
järjestystä, ota yhteyttä 
kurra.hockey@gmail.com

mailto:kurra.hockey@gmail.com


Lisää yhteystieto
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Otsikko: nimi muodossa 
Etunimi Sukunimi

Kuvat: lisää kuva (jos kuvaa ei ole 
käytä Kurra-pelaajakortti kuvaa

Puhelin: muodossa 040 123 4567

Sähköposti: muodossa 
osoite (at) domain.fi

Tehtävä: valitse listalta

Valitse sivut: valitse listalta



Olemassa olevan tiedon muokkaus
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Ylläpitopuolella on 
yläreunassa ns. murupolku 
jota klikkaamalla pääset 
näkemään koko sivuston 
sisällön.

Kohdat, joihin joukkue-
ylläpitäjällä on oikeudet ovat 
esillä myös täällä.



Joukkueen kalenteri
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Luo myClubissa linkki 
joukkueen kalenterinäkymästä.

Valitse oletusnäkymäksi joko 
kuukausi- tai viikkokalenteri.

Kopioi linkki nettisivujen 
ylläpitopuolella sille varattuun 
kenttään.
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Kalenterinäkymä mobiililaitteessa
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Tällä hetkellä viikko- ja kuukausinäkymä selventävine teksteineen on käytettävissä vain 
laitteilla joiden leveys on vähintään 680 px (eli käytännössä tabletilla tai isommalla näytöllä). 

Mobiililaitteiden kalenterinäkymässä eri tapahtumat näkyvät eri väripallukoilla. 
Klikkaamalla tapahtumapäivää avautuu kalenterin alapuolelle ko. päivän eri tapahtumien 
(väripallukoiden) selventävät tekstit.

Jos joukkueella on paljon tapahtumia ja päänsääntöisesti niitä katsotaan vain mobiililaitteilla, 
voi vaihtoehtoisesti ottaa käyttöön myös myClubin listanäkymän. Silloin kaikki tapahtumat 
tulevat näkyviin allekkain.
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KIITOS!

Kurra Hockey Ry 18


