
Kokoonpanon luominen ja ylläpito Palvelusivustolla  

Internet Explorerin vanhojen versioiden kanssa on todettu ongelmia, joten suosittelemme 

käyttämään Firefoxia viimeisimmillä päivityksillä. 

1. Kirjaudu palvelusivustolle joukkuetunnuksilla osoitteessa 

http://www.finhockey.fi/index.php/joukkueelle/palvelusivusto 

 

2. Valitse kohta ”Sarjakokoonpano”, jolloin aukeaa seuraavan kaltainen näkymä:  

 
 

Pelaajat valitaan peruskokoonpanoon hakemalla nimellä. Voit hakea pelkällä 

sukunimellä tai molemmilla. Jos kyseessä on oman seuran pelaaja: paina vihreällä 

nuolella merkitystä napista. Jos kyse on seurayhteisön pelaajasta, valitse 

pudotusvalikosta oikea seura ja paina punaisella nuolella merkitystä napista. 

 

 
Edustusoikeuden mukaisesti hakuehtoihin sopivat pelaajat ilmestyvät oikealle. 

Oikea pelaaja valitaan rastittamalla ja ”lisää”-napilla pelaaja siirtyy 

sarjakokoonpanoon. 

 

 Hae kaikki pelaajat. Tämän jälkeen syötä kaikille pelaajille tiedot ja paina 

”tallenna”-nappia. HUOM! Ottelukokoonpanoon ei voi valita pelaajaa, jolle ei ole 

tallennettu pelipaikkaa ja/tai pelinumeroa (1-99).  

Sarjakokoonpanoon pitää siis tallentaa pelaajan pelipaikka ja pelinumero. 

http://www.finhockey.fi/index.php/joukkueelle/palvelusivusto


Jos sarjakokoonpanossa on ylimääräisiä (vääriä) pelaajia, joita ei ole valittu 

mihinkään otteluun, ne voi poistaa valitsemalla pelaaja ja painamalla ”poista”-

nappia. Jos pelaaja on ollut valittuna ottelukokoonpanoon, ei häntä voi poistaa. 

Sarjakokoonpanoon valitaan ainoastaan pelaajat, ei toimihenkilöitä. 

Poistunut = pelaaja on vaihtanut seuraa, eikä pelaa enää loppukaudesta 

joukkueessa. 

Loukkaantunut = AINOASTAAN LIIGA, MIESTEN MESTIS JA NUORTEN SM-LIIGA! 

Tulokas = Ainoastaan Liiga, Miesten Mestis sekä Naisten-, Nuorten-, B- ja C-SM-

tasot (ei B2-SM tai muut sarjat). Tulokas-säännöt toimitetaan yllämainittuihin sarjoihin 

kilpailupäällikön toimesta. 

Muista aina tallentaa muutokset ennen kuin poistut/vaihdat näkymää! 

 
 

 

 

 

 

 



Ottelun kokoonpanon luominen (aktiivinen pelipäivänä): 
Valitse vasemmalta sivupalkista kohta ”Päivän ottelun kokoonpano ja tilastointi”. 

Valitse pudotusvalikosta oikea sarja (vihreä nuoli) 

KUMPIKIN JOUKKUE TEKEE TÄYDELLISEN OTTELUKOKOONPANON JOKAISEEN 

OTTELUUNSA RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO KOTI- VAI VIERASJOUKKUE. 

Kokoonpanon saa tulostettua ”Pelaajalista”-napeista. Ottelun TiTu-kirjurille 

toimitetaan pelkästään järjestelmän luoma kokoonpanolista tarkastettavaksi. 

Tarpeelliset muutokset tehdään pelipaikalla yhdessä TiTu-kirjurin kanssa . 

Tilastoitavissa sarjoissa ei muunlaisia kokoonpanolistoja hyväksytä. 
Valitsemalla ”Kokoonpano” (punainen nuoli) voit muokata joukkueesi kokoonpanoa sekä sarja- että 

ottelukohtaisesti: 

 

 

Siirrä pelaajat sarjakokoonpanosta  otteluun rastittamalla (punainen 

nuoli) ja paina ”Lisää otteluun” (vihreä nuoli), jolloin pelaajat siirtyvät 

ottelukokoonpanoon.  
 

 



Merkitse ottelun kokoonpanoon pelaajille oikea pelipaikka: 

 MV = Maalivahti 

 VP = Vasen puolustaja 

 OP = Oikea puolustaja 

 VL = Vasen laitahyökkääjä 

 KH = Keskushyökkääjä 

 OL = Oikea laitahyökkääjä 

 13.H/14.H = 13. ja 14. hyökkääjä (ylimääräiset hyökkääjät) 

 7.P/8.P = 7. ja 8. puolustaja (ylimääräiset puolustujat) 

 

Merkitse kaikille pelaajille kentälliset (1-4) siten, ettei samalla pelipaikalla samassa 

ketjussa ole kahta tai useampaa pelaajaa. Järjestelmä ilmoittaa tallentaessa virheistä ja merkitsee 

punaisella virheet. 

Aloittava maalivahti kenttään 1 ja vara-mv kenttään 4. Lisää/korjaa pelinumerot.  

Valitse ottelun kapteeni ja varakapteeni(t). 
 

Paina tämän jälkeen ”Tallenna kokoonpano”, jolloin pelaajat siirtyvät numerojärjestykseen. 

Poista pelaaja ottelukokoonpanosta rastittamalla henkilö ja paina ”Poista valitut pelaajat”. 

Jos ottelukokoonpanoa tallentaessa pelaajalistasta jää pelaajia pois, se johtuu selaimen 

välimuistitallennuksesta. ÄLÄ HAE PELAAJIA UUDELLEEN PERUSKOKOONPANOSTA, vaan paina 

ottelulistan ”Kokoonpano”-nappia (punainen nuoli edellisellä sivulla), niin saat tallentuneet tiedot 

näkyviin.  

 

 

 

 

 



Ottelun tilastointi suoritetaan kirjautumalla kotijoukkueen tunnuksilla, joten huolehtikaa siitä, että 

tunnukset ovat pelipaikalla käytettävissä, vaikka joukkueenjohtaja ei itse olekaan paikalla. 

Vierasjoukkueen peruskokoonpanoon voi tehdä muutoksia (tai lisätä pelaajia) ainoastaan kirjautumalla  

vierasjoukkueen tunnuksilla.  

Tilastoija voi lisätä peruskokoonpanosta löytyvän ottelukokoonpanosta unohtuneen pelaajan otteluun 

sekä koti- että vierasjoukkueen osalta, mutta tämä ei poista vierasjoukkueelta kokoonpanon 

luomisvelvoitetta. 

 

Sarjan otteluohjelmasta pääsee otteluseurantasivulle, josta näkee syötetyn kokoonpanon ja jos siinä on 

virheitä, niin pelaajaa/pelaajia ei siellä näy. Seurantasivun kautta näkyy myös tulostettavat asiakirjat: 

 
     Linkki otteluseurantaan 

 
Raportit-pudotusvalikosta löytyvät ottelun tulosteet ja kokoonpanot. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kokoonpanot-linkin näkymä: 

 


