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Johdanto
EM-SPORT on Espoon Miekkailijoiden jäsenten valmennukseen ja viestintään tarkoitettu nopea,
tietokantapohjainen nettiselainsovellus, minkä esittämiä tietoja seuran miekkailijat huoltajineen,
valmentajat, valmennusjohto ja seuran muu johto voivat tehokkaasti hyödyntää omassa
toiminnassaan. Sovellus toimii kevyessä mobiili-ja desktop-selainympäristössä (kännykät, tabletit,
läppärit).

Miekkailija voi harjoittelussaan
1. ilmoittaa etukäteen valmentajalle ja muille saman ryhmän jäsenille osallistumisestaan
yksittäisiin kauden harjoituksiin vai ei tai hän voi olla myös ilmoittamatta etukäteen
osallistumisestaan = laatia etukäteen harjoitussuunnitelmansa
2. ilmoittaa etukäteen kommenttinsa harjoitukseen, esim. poissaolostaan “Olen flunssassa” tai
tulostaan myöhästyneenä “Tulen suoraan hammaslääkäristä, voi olla että myöhästyn”
3. nähdä itselleen oman ryhmänsä suunnitellut kaikki kauden harjoitukset
4. nähdä myös muiden saman ryhmän jäsenten ilmoitukset kyseisessä harjoituksessa
5. antaa välitöntä palautetta harjoituksesta valmentajalle
6. kirjata järjestelmään valmentajalle tiedoksi myös kaikki omatoimiset harjoituksensa
7. seurata omaa harjoitteluaktiivisuuttaan harjoituspäiväkirjastaan (valmentajien kirjaamat
saliharjoitukset ja miekkailuoppitunnit, erikoisharjoitukset ja omatoimiset harjoituksensa)
8. seurata testiensä tuloksia ja kehittymistä
Miekkailija voi kilpailutoiminnassaan
9. ilmoittautua kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin Kisasivut -sivun kautta
10. seurata kilpailutuloksiaan
11. seurata liiton kansallista ja FIE:n/EFC kansainvälistä ranking-sijoitustaan
Miekkailija huoltajineen voi
12. saada viestiä valmentajalta tai seuralta henkilökohtaisesti
13. saada viestiä valmentajalta tai seuralta harjoitusryhmäkohtaisesti, esim. tietoa
harjoitusmuutoksista tai seuran tapahtumista
14. lähettää viestiä oman ryhmänsä valmentajille
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EM-SPORT -sovellusta hyödyntävät eri tavoin myös valmentajat ja valmennusjohto
valmennus- ja kilpailutoiminnassa sekä seuran johto viestinnässä jäsenilleen.

Tämä lyhyt käyttöopas on tarkoitettu EM-miekkailijoille ja heidän huoltajilleen, ja siinä kerrotaan
sovellukseen kirjautuminen ja uloskirjautuminen, lyhyesti oman ryhmän harjoitustiedot, omien
läsnäolojensa merkinnät, palautteiden antaminen ja seuran erilaisten ajankohtaisten tiedotteiden
lukeminen.

Uusi käyttäjä: käyttäjätunnus ja salasana (Salasanan vaihto)
(paluu ylös)
●
●

●

Siirry EM-SPORT -aloitussivulle https://emsport.espoonmiekkailijat.fi , mistä kirjaudut aina sisään
EM-SPORT -sovellukseen.
Valitse linkki Unohtuiko salasanasi? / Tee salasana uudelle käyttäjälle

Kirjoita “Käyttäjätunnus” -kenttään se sähköpostiosoite, jonka sait EM-SPORT -sovelluksesta kutsun
ja paina Lähetä-painiketta.
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○
○

Jos antamasi sähköpostiosoite (Käyttäjätunnus) on oikein, saat hetken kuluttua sähköpostiisi
salasanan vaihtamista koskevan linkin ohjeineen.
Jos et muista tai et tiedä EM-SPORT -sovelluksessa käytettävää sähköpostiosoitettasi, ota
yhteys Kimmo Puraseen, kimmo.puranen@espoonmiekkailijat.fi , jolta saat tiedon
käytettävästä sähköpostiosoitteestasi.

●

Seuraavaksi saamassasi EMSport, salasanan palautus -sähköpostissa klikkaa “Salasanan palautus”
tekstin alla olevaa linkkiä.

●

Nyt päädyt sivulle, jossa voit asettaa itsellesi salasana. Kirjoita ohjeiden mukainen haluamasi
salasana molempiin kenttiin ja paina Tallenna-painiketta.

Nyt pystyt kirjautumaan EM-SPORT -sovellukseen!
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Sisäänkirjautuminen (paluu ylös)
●

Kirjaudu EM-SPORT -aloitussivulta https://emsport.espoonmiekkailijat.fi , kirjoita käyttäjätunnuksesi
(EM-SPORT -sovellukseen rekisteröity sähköposiosoitteesi) ja aikaisemmin tekemäsi salasana.
Paina Kirjaudu-painiketta.

●

Jos kirjoitit käyttäjätunnuksesi tai salasanasi väärin sinulle tulee seuraava ilmoitus:

●

Aloita varmistamalla, että olet kirjoittanut sähköpostiosoitteesi oikein. Sitten kirjoita salasanasi
huolellisesti varmistaen että kirjoitit sen oikein. Jos et vieläkään pysty kirjautumaan sovellukseen,
siirry kohtaan Salasanan vaihto, ja seuraa salasanan palautusta koskevia ohjeita.

●
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EM-SPORT -Etusivu (paluu ylös)

●

Kirjauduttuasi EM-SPORT -sovellukseen näkymäsi näyttää osittain tältä. Tämä on EM-SPORT
-etusivu. Siihen pääset takaisin painamalla jompaa kumpaa seuraavista napeista:

Etusivulla näet helposti seuraavat 5 harjoitustasi ja pystyt ilmoittamaan aikomuksesi osallistua
niihin.

1. harjoituksen nimi
2. harjoituksen ajankohta
3. oma osallistuminen harjoitukseen. Peukku ylöspäin tarkoittaa että osallistuu ja peukku alaspäin
että ei osallistu
4. kuinka monta aikoo osallistua harjoitukseen.
●

Etusivulta pystyt tästä näkymästä kertomaan ilmoittautumisestasi (kyllä tai ei) harjoitukseen
painamalla peukkuja tai voit avata tarkemmat tiedot harjoituksesta painamalla harjoituksen nimeä
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Harjoituksen tarkemmat tiedot (paluu ylös)
●

Klikkaamalla harjoituksen nimeä saat avattua tarkemmat tiedot harjoituksesta.

●

Tässä tilassa uusia tietoja ovat:

1. harjoituksen valmentaja.
2. oma kommenttini paikalla tai poissaolooni liittyen. Kenttään on voit kirjoittaa esim: “Olen
kipeänä”, “Olen myöhässä”, “Olen loukkaantunut ja otan vähän kevyemmin” tai “Lähden vähän
aikaisemmin hammaslääkärin takia”. Muista että kommenttisi näkyy myös muille.
3. lista ilmoittautuneista miekkailijoista, jotka tulevat ja eivät tule paikalle.
●

Viestikenttään voit kirjoittaa esim: syysi poissaoloon.

●

Kun olet kirjoittanut viestin paina tallenna-nappia ja viesti tallentuu tietokantaan ja sivulla näkyy
ilmoitus: Kommentti tallennettu.

●

Nyt nimen perässä näkyy puhekupla joka tarkoittaa että henkilöllä on kommentti

Laittamalla hiiren puhekuplan päällä näet kommentin, joka siis näkyy myös kaikille muille saman
päivän harjoitusryhmän osallistujille.
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Saliharjoitukset (paluu ylös)
Painamalle jompaakumpaa seuraavista napeista pääset seuraaviin harjoituslistaan

●

Saliharjoitukset -kohta näyttää seuraavalta:

●

Ainoa ero etusivun näkymään tällä on se, että pystyt katsomaan aikaisempia tai myöhempiä
harjoituksia nuoli napeilla

●

Aikaisempiin harjoituksiin et voi enää ilmoittautua

●

Takaisin alkuperäiseen aikaväliin pääset painamalla “Tänään” nappia
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Tästäkin näkymästä voit katsoa harjoituksen tarkemmat tiedot klikkaamalla harjoituksen nimeä
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Oma harjoitussuunnitelma (paluu ylös)
EM-SPORT:in Oma harjoitussuunnitelma ominaisuudella pystyt luomaan itsellesi viikoittaisen
harjoitussuunnitelman ja seuraamaan sen toteutumista. Jos taas haluat lisätä harjoituksen jälkikäteen käytä
Oma Harjoituspäiväkirja ominaisuutta.
Omaan harjoitussuunnitelmaan pääset klikkaamalla Oma harjoitussuunnitelma nappia harjoitukset
kategorian alla.
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harjoitussuunnitelma näyttää seuraavalta:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tästä pystyt valitsemaan viikon ja vuoden.
Viikon sisäiset päivät.
Tämä nappi lisää ylimääräisen harjoituksen jollekin päivällä viikossa.
Ruksaamalla tämän laatikon voit tallentaa tämän viikkosuunnitelman malllliksi, hyödyllinen jos jokin
osa harjoituksistasi toistuu joka viikko.
Tästä voit tallentaa harjoitussuunnitelmasi.
Tästä voit tulostaa harjoitussuunnitelmasi.
Tästä valitaan laji.
Tästä valitaan harjoituksen kesto.
Tästä valitaan paikka.
Tähän lisätään kaikki ylimääräiset tiedot harjoituksesta esim: jos pyöräilit voit kirjoitta kuinka pitkän
matkan jne.
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kun olet tallentanut Viikkosuunnitelman näet sivulla uusia vaihtoehtoja ja viikkosi suunnitelman.

Tulosta napista voit tulostaa tämän viikon suunnitelmasta paperiversion.
Muokka nappi antaa sinun muokata suunnitelmaasi samalla tavalla kuin loit sen.
Poista Nappi poistaa sen viikon suunnitelman.
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Oma harjoituspäiväkirja (paluu ylös)

Omaan harjoituspäiväkirjaan pääset käsiksi klikkaamalla Oma harjoituspäiväkirja Harjoitukset kategorian
alla. Sieltä pystyt varmistaamaan harjoituksesi ja lisäämään harjoituksia jälkikätein.

Oma harjoituspäiväkirja näyttää seuraavalta:

Sivulla ylhäällä näkyy viikkosi harjoitussuunnitelman harjoitukset ja niiden vieressä olevat napit. Vihreä oikein
merkki varmistaa harjoituksen suoritetuksi, Keltainen ruksi varmistaa että harjoitus jäi toteuttamatta ja
sinisestä. Et pysty varmistamaan harjoitusta ennen sitä päivää jolle se on suunniteltu.
Tällä sivulla pystyt myös lisäämään harjoituksia jälkikäteen samalla tavalla kuin aikaisemmin näytetty. kun
olet täyttänyt kentät paina Tallenna nappia. ja nyt tämä harjoitus näkyy valmennusohjelmassasi.
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muokkaa napista voit muokata harjoitusta.

Toimii aivan samalla tavalla kuin aikaisemminkin paitsi että harjoituksissa on jo valmiina aikaisemmat tiedot
joita voit muokata. Kun olet muokannut harjoituksen paina Tallenna nappia joka tallentaa harjoituksen
HUOM: et voi muokata harjoitusta tallentamisen jälkeen. Jos jostain syystä päätät että et halua muokata
harjoitusta paina harmaata peruuta nappia.
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Valmennusohjelma (paluu ylös)

Valmennusohjelmaan pääset klikkaamalla valmennusohjelma harjoitukset valikon alla.

Se näyttää seuraavalta:

Tässä näet kaikki harjoitusten tiedot ja sen lisäksi päivämäärän jälkeisessä sarakkeessa näet harjoituksen
tilan, vihreä oikein merkki tarkoittaa että suunnitelman mukainen harjoitus on suoritettu, turkoosi henkilö
oikein merkin kanssa tarkoittaa että harjoitus oli suunnitelman ulkopuolinen harjoitus. Keltainen ruksi
tarkoittaa että suunnitelman mukainen harjoitus jäi suorittamatta harjoitus jäi suorittamatta.
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Kisasivut (paluu ylös)
●

Kisasivujen kautta kaikki seuramme jäsenet ilmoittautuvat kansallisiin ja kansainvälisiin
kilpailuihin, joista näkyy linkitetyllä kisasivulla kilpailukutsut tarkempinen kisatietoineen. Kisasivun
lopussa on ilmoittautumislomake, johon merkitään halutut kisasarjat. Ilmoittautuminen
määräpäivään mennessä! Voit myös halutessasi myöhemmin muuttaa tai poistaa ilmoittautumisesi.
Kisasivuille pääset klikkaamalla Kisasivut nappia Kilpailut kategorian alla.

Sivulla näet listan kaikista kilpailuista joihin voit ilmoittautua. Pääset ilmoittautumaan klikkaamalla
kilpailun nimeä.

2020 © Purucon Oy

16

Valitse sarjat joihin haluat ilmoittautua ensin klikkaamalla ruksin niiden sarjojen viereen joihin haluat
ilmoittautua, kirjoita mahdollinen lisätieto ja sitten klikkaa Lähetä.

●

Kun olet lähettänyt ilmoittautumisen näkyy kilpailussa sarjat joihin olet ilmoittautunut ja
mahdollisuus poistaa ilmoittautuminen
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Tiedotteet(paluu ylös)

Valmentaja tai seura voi lähettää tiedotteita halutulle ryhmälle tai yksittäiselle valmennettavalleen.
Tiedotteet lähetetään myös tiedoksi sähköpostilla, missä on linkki EM-SPORT -viestisivullesi. Mikäli
miekkailijan tiedoissa on lisäksi huoltajan sähköpostiosoite, myös tähän osoitteeseen lähetetään
sähköposti tiedoksi.
Tiedote voi olla yleinen seuratiedote tai esimerkiksi tietoja harjoituksista, kilpailuista, leireistä jne.
Tiedotteet näet klikkaamalla Tiedotteet Posti kategorian alla.
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Sivulla näet tiedotteet kategorioittain ja näet: otsikon, lähetys ajankohdan ja lähettäjän. Voi avata tiedotteen
klikkaamalla sen otsikkoa.

Uloskirjautuminen (paluu ylös)
●

Kirjaudu pois EM-SPORT -sovelluksesta jommallakummalla seuraavista napeista:

EM-SPORT -Tukihenkilö (paluu ylös)
Eikö tästä dokumentista löytynyt etsimääsi apua? Laita sähköpostia osoitteeseen
emsport@espoonmiekkailijat.fi
Halutessasi voit suoraan olla yhteydessä miekkailusalillamme
seuramme nuorten U17-ryhmän miekkailijaan Jere Hasuun
harjoitusten alussa tai lopussa.
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