
Ohjeistus pelaaja- ja 
toimihenkilöluetteloiden 

laatimiseksi
Suomen Lentopalloliitto ry

11.9.2018



Joukkueenjohtajan tehtävät

• Joukkueenjohtajan tehtävä on oman joukkueen tunnuksilla huolehtia 
viimeistään tuntia ennen pelin alkua pelaajaluettelo, pelaajien 
pelinumerot, kapteeni, liberot ja toimihenkilöt kuntoon. 

• Suosittelemme vahvasti, että etukäteistyö tehdään viimeistään 
edellisenä päivänä, jolloin voidaan vielä reagoida mahdollisiin 
haasteisiin. Torneopalilta tai Lentopalloliitolta ei tule lähitukea 
viimeisen tunnin aikana tehtyihin muutoksiin.

• Joukkueenjohtajan tekemä etukäteistyö mahdollistaa sähköisen 
pöytäkirjan toiminnan. Sovellus hakee/tekee pelaajanumerot, liberot, 
kapteenin ja toimihenkilöt näiden valintojen perusteella. Ilman tätä 
tärkeää etukäteistyötä sähköistä pöytäkirjaa ei voida käyttää. 



Ensimmäinen tehtävä joukkueenjohtajalla
on luetteloida joukkue peliin.

Tämä tapahtuu kirjautumalla Torneopaliin
sarjailmoittautumisen yhteydessä saadussa 
sähköpostissa olevalla tunnuksella. Voit 
myös tilata tulospalvelusta uuden 
tunnuksen.

Joukkueen luettelointi on tehtävä 
viimeistään yhtä tuntia ennen ottelun 
alkua, suosittelemme vahvasti, että 
edellisenä päivänä.



Paina pelaajat –painiketta, josta pääset
Lisäämään oman joukkueesi pelaajat.

Myöhemmin nämä pelaajat
näkyvät sähköisessä pöytäkirjapohjassa.



Liitä pelaajia seurasta – painikkeella pääset
näkymään josta voit lisätä pelaajia luetteloon



Löydät pelaajan listalta, jos pelaaja on pelipassin hankkimisvaiheessa määritellyt oman seuran. Jos 
pelaajaa ei ole listassa, voit etsiä hänet Suomisportin ID:n avulla. 

Lisää numerot pelaajille. Tämä on keskeistä, koska samat numerot näkyvät sitten sähköisessä 
pöytäkirjassa. Jos numero on väärin täällä, niin se on väärin myös sähköisessä pöytäkirjassa.

Val –rastilla hyväksyt pelaajan lisättäväksi. Tämän jälkeen käytä Lisää joukkueeseen –painiketta.



Toimihenkilöt, kapteenin ja liberot pääset asettamaan
Ottelut - painikkeesta



Valitse ottelu kyseisestä ottelu nrosta



Ottelunumerosta aukeaa tämä
näkymä.

Mikäli edellisessä vaiheessa et
lisännyt pelaajien numeroita
ne puuttuvat edelleen luettelosta

Voit lisätä ne myös seuraavassa
vaiheessa.

Käytä seuraavaksi 
Pöytäkirja –painiketta. 



Pöytäkirja –painikkeen takaa
aukeaa ns. pöytäkirjanäkymä.

Tästä näkymästä lisää
• Kapteeni
• Liberot
• Puuttuvat pelinumerot
• Puuttuvat toimihenkilöt

Muista tallentaa valintasi.

Tämä oli ennen kirjurin työtä. Nyt 
työ siirtyy joukkueiden itsensä 

tehtäväksi vähintään tuntia ennen 
ottelua, mutta mielellään jo 

edellisenä päivä.


	Ohjeistus pelaaja- ja toimihenkilöluetteloiden laatimiseksi
	Joukkueenjohtajan tehtävät
	Dia numero 3
	Dia numero 4
	Dia numero 5
	Dia numero 6
	Dia numero 7
	Dia numero 8
	Dia numero 9
	Dia numero 10

