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TIETOSUOJA JA GDPR
Henkilötietojen suojaaminen on nyt erityisen tärkeää, koska toukokuussa voimaan tuleva EU:n uusi
tietosuoja-asetus (GDPR) tuo myös urheiluseuroille uusia vaatimuksia, jotka koskevat henkilötietojen
keräämistä, tallentamista ja käsittelyä. Toisaalta uudistus antaa rekisteröidylle uusia oikeuksia tietojensa
tarkastamiseen ja hallinnointiin. Erityisen tärkeää henkilötietojen suoja on lasten ja nuorten henkilötietoja
rekisteröitäessä.

Tässä dokumentissa kuvataan Jopoxin keskeisiä menettelyitä ja toimenpiteitä, jotka koskevat
uuden tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.
Erityishuomiona käyttäjien sähköisen tietosuojasuostumuksen ja ylläpitäjien sitoumuksen
antaminen sekä näiden hallinta Jopoxin ylläpidossa.
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Uuden tietosuoja-asetuksen periaatteisiin kuuluu, että henkilötietoja on käsiteltävä lainmukaisesti,
asianmukaisesti ja läpinäkyvästi. Henkilötietoja saa siis kerätä vain tiettyä tarkoitusta varteen ja vain siinä
määrin kuin toiminta edellyttää. Tietoja käsiteltäessä on huolehdittava siitä, että tiedot ovat täsmällisiä eli
niihin tehdään tarvittavat päivitykset ja että rekisteröity saa myös tiedon kaikista muutoksista.
Rekisteröidyllä itsellään on luonnollisesti aina oikeus tarkastaa, päivittää ja korjata tietojaan. Tärkeä
periaate on myös henkilötietojen eheys ja luottamuksellisuus. Tietoja tulee siis käsitellä ja säilyttää
tietoturvallisella tavalla. Kun henkilötietojen käsittely tapahtuu Jopoxin kaltaisessa tietosuojan ja
tietoturvan sisäänrakennetusti huomioivassa käyttöjärjestelmässä, tapahtuu se samalla uuden tietosuojaasetuksen asettamin tiukoin vaatimuksin.
Seuratoiminnassa henkilötietojen käsittely tapahtuu pääosiltaan suostumuksen perusteella. Tästä syystä
suostumusten hallinnointi ja dokumentointi ovat tärkeässä roolissa. Rekisteröidyn oikeuksiin kuuluva
tietojensa tarkastamiseen liittyvä oikeus ja sitä koskeva rekisterinpitäjän informointivelvollisuus ovat myös
tärkeä osa kokonaisuutta. Henkilötietojen hallinnointi Jopoxissa on seuroille ja joukkueille helppoa, koska
järjestelmän rakenne jo lähtökohtaisesti tukee menettelyjä, joita asetus vaatii. Esimerkiksi Jopoxin
ainutlaatuinen kaudenvaihtomekanismi tukee tiedon oikeellisuutta sekä ajantasaisuutta ja seuran
kausikohtaista järjestäytymistä, jota myös asetus vaatii. Myös käyttäjältä vaadittava suostumus tietojen
käsittelyyn tullaan keräämään ja dokumentoimaan sähköisesti Jopoxin käytön yhteydessä, eikä se edellytä
seuralta tai joukkueelta erillisiä toimenpiteitä.
Uusi tietosuoja-asetus määrittää myös sitä, kenellä ja minkälaisin vastuin on oikeus käsitellä rekisteriin
kerättyjä henkilötietoja. Jopoxin seurarakenteeseen luotu pääkäyttäjä, ylläpitäjä ja applikaatiokäyttäjä tasot
toteuttavat sen vaatimuksen, että tietoja voivat katsoa ja hallinnoida vain sellaiset, joiden tehtäviin se
kuuluu. Jopoxiin rakennettu toiminto edellyttää pääkäyttäjiltä ja ylläpitäjiltä salassapitositoumuksen
hyväksymistä ennen kuin heille myönnetään käyttöoikeudet.
EU:n uusi tietosuoja-asetus on voimaan tullessaan velvoittavaa lainsäädäntöä ja velvoitteiden
laiminlyönnistä on mahdollista joutua vastuuseen. Tietosuoja-asetuksessa säädetyt sanktiot voidaan
määrätä rekisterinpitäjälle ja / tai henkilötietojen käsittelijälle. Sanktiot voivat olla lievimmillään varoittavia
seuraamuksia tai henkilötietojen käsittelykieltoja, mutta kovimmillaan myös tuntuvia rahallisia
seuraamuksia. Henkilötietojen tahallinen lainvastainen käsittely voi johtaa myös poliisin suorittamaan
rikostutkintaan.
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KÄYTTÄJÄHALLINTA, SUOSTUMUKSET JA KÄYTTÖLIITTYMÄT
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TOIMENPITEET (SEURA/PÄÄKÄYTTÄJÄ, JOUKKUE/YLLÄPITÄJÄ)

Seura (hallinta):
•
•
•

Seuran pääkäyttäjä(t) hyväksyvät salassapito- ja tietotojenkäsittelysitoumuksen
Seuran pääkäyttäjä tallentaa seuran rekisterinpitäjän yhteystiedot
Seuran pääkäyttäjä(t) kytkevät joukkueiden ylläpitäjät aktiiviselle kaudelle

Joukkue (hallinta):
•
•

•

Joukkueen ylläpitäjä(t) hyväksyvät salassapito- ja tietotojenkäsittelysitoumuksen
Joukkueen ylläpitäjä(t) luovat joukkueen
o kytkevät joukkueen toimihenkilöt oikeisiin rooleihin (joukkueenjohtajat, valmentajat jne.)
o kytkevät pelaajat joukkueeseen
▪ kytkevät vanhemmat pelaajaan
o Minimitiedot
▪ Pelaajat: Etunimi, Sukunimi, syntymäaika, (sähköposti, jos yli 16 v)
▪ Vanhemmat: Etunimi, Sukunimi, sähköposti
▪ Toimihenkilöt: Etunimi, Sukunimi, sähköposti
Joukkueen ylläpitä(t) lähettävät kutsut applikaation käyttäjiksi tunnusten kera
o Pelaajat, vanhemmat, toimihenkilöt
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TOIMENPITEET (KÄYTTÄJÄT / JOPOX PUKUKOPPI TAI APPLIKAATIO)

Joukkue (Jopox Pukukoppi / applikaatio)
•

Pelaajat, vanhemmat, toimihenkilöt
o Lataavat Jopox-appin
o Saavat sähköpostikutsun oman joukkueen appiin tunnusten kera
▪ Mikäli on useammassa joukkueessa, pääsee samoilla tunnuksilla jokaisen
joukkueen appiin
o Kirjautuvat / tunnistautuvat oman seuran/joukkueen appiin
▪ Ensimmäisellä kerralla annettava tietosuojasuostumus
• Yli 16 v. pelaajat antavat itse
• Alle 16 v. pelaajien suostumuksen antaa vanhemmat
o suostumuksen voi myös antaa manuaalisesti, jolloin ylläpitäjä kirjaa
hallinnassa suostumuksen saannin/hylkäyksen
▪ Suostumuksen jälkeen pääsevät joukkueen appiin
▪ Omien tietojen päivitys (omat tiedot)
• Pelaajat voivat ylläpitää omia henkilötietojaan ja käyttäjätunnuksia
• Vanhemmat voivat ylläpitää omia ja huollettavien henkilötietoja ja
käyttäjätunnuksia
▪ Tietosuojasuostumuksen voi myös ottaa pois päältä appin ”omissa tiedoissa”
• Joukkueen appiin pääsy estyy
• Ylläpitäjä näkee hallinnasta joukkueen henkilöiden suostumuksen
tilatiedon

▪

Joukkueen sisäinen viestintä appissa alkaa…. ja henkilöiden tietojenkäsittely
joukkueen hallinnassa (ylläpitäjät) on saanut hyväksynnän…

Huomioitavaa on, että suostumuksen kerääminen voidaan tehdä myös muuten kuin sähköisesti
applikaatiolla. Tiedot suostumuksista tallennetaan niissäkin tapauksissa Jopoxin ylläpitoon henkilön
tietoihin ylläpitäjän toimesta.
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SUOSTUMUKSEN ANTAMISEN VAIHEITTAINEN KÄYTTÖÖNOTTO
Jotta suostumusten kerääminen sujuisi joukkueissa/ryhmissä mahdollisimman häiriöttömästi, otetaan se
käyttöön vaiheittain järjestelmäpäivitysten osalta alla kuvatun aikataulun mukaisesti.
Suostumusten kerääminen voidaan aloittaa jo 15.3. ja täysimääräisesti muutokset astuvat voimaan vasta
10.4.

Valmistelu voidaan aloittaa välittömästi seuraavilla tärkeillä toimenpiteillä joukkueissa/ryhmissä:
•
•

•

Kytke pelaajaan vanhemmat (koskee erityisesti alle 16 v. pelaajia)
Ota Pukukoppi / Jopox-applikaatio käyttöön joukkueessa
o Tiedota pelisäännöt
o Lähetä kutsut Pukukoppiin
Tallenna pelaajien syntymäajat

Mikäli joukkueella/ryhmillä on jo Pukukoppi / Jopox-applikaatio käytössä systemaattisesti, on
suostumusten kerääminen hyvinkin yksinkertainen asia läpivietäväksi ja kerääminen voidaan aloittaa
15.3. järjestelmäpäivityksen jälkeen.

Tärkeää, että ylläpitäjä seuraa suostumusten keräämistä ennen kuin muutokset astuvat täysimääräisesti
voimaan 10.4.
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JOPOX-APPLIKAATIO JA SUOSTUMUKSEN ANTAMINEN
Henkilö (yli 16 v) kirjautuu ensimmäisen kerran
Alla on kuvattu käyttöliittymillä liittyminen joukkueen Jopox-appiin ja tietosuojasuostumuksen antaminen.
Toimintalogiikka sama myös Pukukopissa.
Tätä edeltää kutsun saaminen sähköpostitse. Käyttäjä antaa salasanan ja kirjautuu.
HUOM!
Voit vaihtaa käyttäjätunnuksen ja salasanan Omat tiedot / Käyttäjätunnus.

Kirjautuminen omaan seuraan

Tietosuojasuostumuksen antaminen

Tietosuojaseloste aukeaa ”verhosta”
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Tallentaa eikä hyväksy

Tallentaa ja hyväksyy

 ei pääse eteenpäin
 Tieto välittyy henkilön tietoihin ylläpitoon
aikaleiman kera
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Henkilö on nyt joukkueen appissa
(oletusnäkymässä / Tapahtumat)

Jopox applikaation valikko

 Tieto suostumuksesta välittyy henkilön tietoihin ylläpitoon aikaleiman kera
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Omat tiedot / Henkilötiedot
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Omat tiedot / käyttäjätunnus
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Omat tiedot / Tietosuojasuostumus
(hyväksyntä pois)
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Jos ei hyväksy…

=> Tallenna!

Valikko ei enää näkyvissä, eikä tästä pääse
eteenpäin, kunnes hyväksyy.

Pitää vielä tallentaa tämä tilanne, muutoin vielä
status ”hyväksyn” voimassa.
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Vanhempi kirjautuu ensimmäisen kerran ja huollettava lapsi(a)
Alla kuvattu käyttöliittymillä liittyminen joukkueen Jopox-appiin ja tietosuojasuostumuksen antaminen, kun
huollettavia lapsia.
Tätä edeltää kutsun saaminen sähköpostitse. Käyttäjä antaa salasanan ja kirjautuu.
HUOM!
Vanhempi voi luoda huollettavalleen tunnuksen Pukukoppiin / applikaatioon.
Huollettavan tiedot ja käyttäjätunnus -välilehti.
Kirjautuminen
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Jos hyväksyy vaan omat tai vaan huollettavan

Hyväksynnän jälkeen (omat tiedot)

Ei pääse eteenpäin.
Kummatkin hyväksyttävä.
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Samalla kaavalla kuin edellä, voi hallita omia ja huollettavien tietoja.
HUOM!
Voit luoda huolettavalle käyttäjätunnukset
Käyttäjätunnus -välilehdellä.
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TIETOSUOJASUOSTUMUKSEN HALLINTA JOPOXIN YLLÄPIDOSSA
Tämä osio on tarkoitettu joukkueen ylläpitäjille.
Kirjautuessaan ylläpitoon, hyväksyy ylläpitäjä sitä ennen sähköisesti salassapito- ja
tietojenkäsittelysitoumuksen.

Tiedot hyväksymisestä tallentuvat ylläpitäjän henkilötietoihin (Henkilöt -osio) Tietosuoja -välilehdelle
kohtaan Salassapitositoumus.
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Henkilöiden suostumustietojen tarkastelu
Joukkueen ylläpitäjä voi tarkastella suostumusten hyväksynnän tilaa Henkilöt -osiossa.

Henkilölistan keskeiset tietosarakkeet
• TS = onko tietosuojasuostumus hyväksytty/hylätty
• Julkisella pelaajalistalla = onko annettu nimenomainen suostumus pelaajan nimen ja kuvan
näyttämiseen joukkueen webbisivuilla
• Syntymäaika
o Pelaajien osalta syntymäaika on sikäli merkityksellinen, että sen perusteella järjestelmä
päättelee henkilön iän.
▪ Alle 16-vuotiaan tietosuojasuostumuksen hyväksyy huoltaja
▪ Yli 16-vuotiaan henkilö itse
• Käyttöliittymä näyttää ”mahdottomat” syntymäajat punaisella
o Vanhempien syntymäajat eivät ole välttämättömiä tallentaa, koska mikäli henkilö on
kytketty pelaajaan vanhempana, oletetaan sitä kautta mm. huoltajuus sekä täysi-ikäisyys.
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Tietosuojasuostumuksen tarkastelu
Tietosuojasuostumuksen aikaleimat ja statukset näkyvät henkilön tiedoissa Tietosuoja – välilehdellä.

Mikäli suostumustieto on kerätty muutoin kuin sähköisesti Jopox-applikaatiolla, voidaan tieto tallentaa
myös Tietosuojasuostumus -välilehdelle yksilöidyn kommentin kera Muokkaa -linkstä.

© Jopox Oy

19

19.2.2018

Pelaajan nimen ja kuvan näyttäminen webbisivuilla
Pelaajan henkilötiedoissa on kenttä: Näkyvyys julkisella puolella.
Mikäli suostumusta ei ole annettu, ei pelaajan nimi (eikä kuva) näy joukkueen webbisivuilla pelaajalistalla
eikä tilastomerkinnöissä.
Suostumus annetaan Jopox-applikaatiossa Tietosuoja -välilehdellä ja ylläpidossa tätä voidaan hallita
Henkilötiedot välilehdellä.
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PÄÄKÄYTTÄJÄN ENSIMMÄISET STEPIT!
Tämä osio on tarkoitettu seuran pääkäyttäjille.
Kirjautuessaan ylläpitoon, hyväksyy pääkäyttäjä sitä ennen sähköisesti salassapito- ja
tietojenkäsittelysitoumuksen.
Pääkäyttäjän ensimmäinen tehtävä on kirjata Jopox järjestelmään Seuran rekisteritietojen vastuutahot.
Seuran hallinta / Tietosuoja
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Rekisterinpitäjän ja yhteyshenkilön tiedot

Nämä tiedot välittyvät seuran tietosuojaselosteen tietokenttiin.
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LIITE: TIETOSUOJASELOSTE
Alla oleva tietosuojaseloste aukeaa Jopoxin käyttöliittymissä alla olevan ”verhon” alta.
Punaisella olevat seuran yhteystiedot tallennetaan ylläpitoon seuran pääkäyttäjän toimesta.

Rekisterinpitäjä
FC Proto
YHTEYSTIEDOT
Seura toimii rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme seuran toimintaan
osallistuvista. Rekisterinpitäjä on vastuussa sille annetuista henkilötiedoista ja niiden
käsittelystä. Tietosuojassa kyse on luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi
suojaaminen on seuralle ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain
niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme suhdetta seuran
toimintaan osallistuviin. Tässä tietosuojaselosteessa on käsitelty niitä periaatteita, joita seura
toteuttaa henkilötietoja käsittelyssä.

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa
FC Proto
YHTEYSTIEDOT

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen taikka seuran ja jäsenen välisen
jäsensuhteen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen
käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin:
•
•
•
•
•
•

Jäsenyyksien ylläpito
Kilpailutoiminnan toteuttaminen
Tulospalvelun ylläpito ja tilastojen julkaisu
Sähköinen jäsenviestintä, esimerkiksi webbisivut
Analysointi ja tilastointi
Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen

Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät, rekisterin tietosisältö
Seura käsittelee rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia
henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:
•
•
•
•
•

yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen
yksilöivä tunnus,
demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli ja äidinkieli,
mahdollisesti lisätään kenttä ruoka-aine allergiat??
mahdolliset luvat ja suostumukset
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•
•
•
•

jäsensuhdetta koskevat tiedot, kuten, laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot,
tieto vanhempainvastuunkantajasta
ottelutilastot, kuten, ottelut, maalit, varoitukset ja muut ottelutapahtumaan liittyvät
tilastointitiedot
palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnus
seuran ja henkilön kilpailutoimintaan liittyvät tiedot sekä muut asiakkaan
suostumuksella kerätyt tiedot, kuten henkilön kuva

Säännönmukaiset tietolähteet
•
•
•
•

jäseneltä itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella,
mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla,
rekisterinkäsittelijän (pääkäyttäjä) tai toimihenkilön (ylläpitäjä) syöttäminä
evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
lajiliittojen rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä

Tietojen säilytysaika
Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen henkilötietojen
käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja
noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai
muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Henkilötietojen käsittelijät
Seuran työntekijät, joiden työtehtävien toteuttamiseksi henkilötietojen käsittely on
välttämätöntä, voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti ja heidän kanssaan on tehty erillisen salassapito ja tietojenkäsittelysitoumus.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Seura ei myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja
kolmansille osapuolille. Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain seuraavissa
tapauksissa:
•

•

•

Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden
tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan
lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten
edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole
niistä tunnistettavissa.
Jos käyttäjä on erikseen antanut suostumuksensa seuran yhteistyökumppaneiden
sähköiseen suoramarkkinointiin, voidaan käyttäjän tietoja luovuttaa tarkoin valituille
yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin.
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Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti
tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja
muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.
Sivujen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä,
että̈ syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.
Rekisterin tietojenkäsittelyyn on käyttöoikeudet vain niillä rekisterinpitäjän henkilöstön jäsenillä
joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää. Rekisterin tietojen muokkaaminen ja
lukeminen edellyttää henkilökohtaista tunnistautumista järjestelmään. Rekisteristä suoritetaan
säännöllinen varmuuskopiointi.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on EU: tietosuoja-asetuksen 679/2016 artiklan 15 -21 mukaisesti oikeus saada
pääsy tietoihin, pyytää tietojen oikaisemista tai poistoa, rajoittaa käsittelyä, siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä.
Edellä mainittuihin oikeuksiin viitaten pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna
osoitteella:
FC Proto / Tietosuoja
YHTEYSTIEDOT
tai sähköpostitse osoitteeseen
FC Proto / Tietosuoja
YHTEYSTIEDOT
Pyynnöt voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa
FC Proto / Tietosuoja
YHTEYSTIEDOT
Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla seura
käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen
ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on
tietosuojavaltuutettu.
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MUISTILISTA TOIMENPITEISTÄ
Alla tiivistettynä lista eri roolien toimenpiteistä, joihin tulee varautua.
UUSI tarkoittaa Jopoxiin päivitettyä uutta toiminnallisuutta.

Pääkäyttäjä
•
•
•

Kirjaudu ylläpitoon ja hyväksy Salassapito- ja tietojenkäsittelysitoumus UUSI
Päivitä Seuran rekisteritietojen vastuutahot UUSI
Kytke ylläpitäjät aktiivisen kauden joukkueisiin

Ylläpitäjä
•
•
•
•

Kirjaudu ylläpitoon ja hyväksy Salassapito- ja tietojenkäsittelysitoumus UUSI
Kytke pelaajat ja tarkista pelaajien syntymäajat
Varmista, että vanhemmat on kytketty pelaajaan
o Henkilöt tunnistautuvat omilla tunnuksillaan
Seuraa Tietosuojasuostumuksen hyväksymisen tilannetta UUSI
o Tallenna tarvittaessa manuaalisesti saadut tietosuojasuostumukset

Käyttäjä
•
•

•

Kutsun saatuasi, lataa Jopox applikaatio ja kirjaudu joukkueen applikaatioon (tai Pukukoppiin)
o Käyttäjätunnusta ja salasanaa voi muuttaa kirjautumisen jälkeen
Hyväksy / hylkää tietosuojasuostumus UUSI
o Vanhemmat hyväksyvät alaikäisen tietosuojasuostumuksen
o Vanhemmat hallinnoivat/edustavat huollettavien henkilötietoja
▪ Vanhemmat voivat myös luoda tunnukset huollettavilleen
Hyväksy / hylkää pelaajan nimen ja kuvan näyttäminen joukkueen kotisivuilla UUSI
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