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Kauden vaihtamiseen liittyvät toimet
Jopoxiin on rakennettu palloilulajeihin ominainen piirre kausienvaihtelumekanismi. Mekanismin
avulla seura voi rakentaa uutta kautta ”pimennossa” ja järjestäytyä muutoinkin tulevaan kauteen.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tiettynä aikana meneillään olevan kauden rinnalle avataan
Jopoxin toimesta uusi kausi.

Jääkiekossa kaudet menevät pääsääntöisesti seuraavasti (voidaan siis seurakohtaisesti muuttaa):
 Voimassa oleva sarjakausi (22.4.2013 – 30.6.2014)
 Uusi sarjakausi (16.4.2014 - 30.6.2015)
 …ja samalla rytmiikalla myös jatkossa…

Tämä tarkoittaa, että 16.4. – 30.6.2014 välisen ajan on ylläpitäjällä mahdollisuus päivittää sekä
menossa olevan kauden joukkueen tietoja että uuden kauden joukkueen tietoja, edellyttäen että
pääkäyttäjä on luonut uudet joukkueet ja kytkenyt niihin ylläpitäjät. Tietoja voi myös kopioida
vanhan kauden joukkueesta uuteen.
Seuran pääkäyttäjä voi vaihtaa uuden kauden näkyväksi, kun perustoimet uusiin joukkueisiin
ylläpitäjien toimesta on tehty. Tällöin menossa oleva sarjakausi arkistoituu historiaan kaikilta osin
– myös raportoinnin – omaksi kokonaisuudekseen sellaisena kuin se oli.
Julkisella puolella seuran ”arkistoa” voi selata sarjakausittain sivuston oikeasta ylänurkasta.
Huomioitavaa on myös, että järjestelmä ”putsaa” automaattisesti kauden vaihtumisen yhteydessä
käyttäjätunnukset. Olemassa olevat tunnukset säilyvät toki henkilöillä, mutta pääsy uuden kauden
joukkueeseen avautuu vain, kun henkilö on siihen kytketty. Sama asia pätee myös Pukukoppiin
pääsyssä eli jo kirjautuneille henkilöille ei kutsua enää tarvitse lähettää.
TÄRKEÄÄ!
Aikana, jolloin kaksi sarjakautta ovat päällekkäin, on syytä aina varmistaa kumman sarjakauden
joukkueita ja tietoja päivittää.

Sarjakauden vaihtamisen yhteydessä on yleisenä käytäntönä seuroissa pitää koulutus, missä
otetaan uudet ylläpitäjät mukaan, käydään läpi Jopoxin uudistuksia sekä seuran linjauksia.
Myös Jopox tarjoaa tarvittaessa koulutuspalveluita!
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Tällä sivulla on lyhyesti kuvattu sekä pääkäyttäjän että ylläpitäjän toimet kauden vaihtuessa.

Seuran pääkäyttäjä
Pääkäyttäjän tehtävät: (katso tarvittaessa myös Pääkäyttäjän opas; samat toimet kuvattu)
 siirtyy uudelle sarjakaudelle ylläpidon alasvetovalinnassa (vasen sivuvalikko)
 rakentaa joukkuekartan uudelle kaudelle kohdasta seuran hallinta -> joukkueet
 määrittää joukkueille ylläpitäjät valitsemalla yo. kohdasta joukkuelistasta asetukset -> henkilöt
välilehti
 määrittää joukkueiden julkaisun liikennevalot (Tila ja Julkisesti näkyvissä) vihreiksi valitsemalla
joukkuelistasta Asetukset -> Julkaisu. Molemmat liikennevalot vihreinä on vaatimuksena jotta
joukkue näkyisi joukkuelistassa sarjakauden vaihdon jälkeen.
 jos ylläpitäjällä ei ole tunnusta luo tunnuksen, täältä tapahtuu muutenkin ylläpitäjien tunnusten
hallinta
 lisäksi tekee tarvittavat valmistelutyöt uuden kauden pääsivustolle kuten muutkin joukkueiden
ylläpitäjät omille sivustoilleen (esim. Pääuutinen ja irtolinkkien kopiointi)

Joukkueen ylläpitäjä
Ylläpitäjän tehtävät:
 rakentaa oman organisaationsa (pelaajat + toimihenkilöt, toimihenkilöistä kasataan automaattisesti
joukkueyhteydet lista seuran pääsivustolle)
o Nyt myös mahdollista siirtää pelaajat ”massasiirrolla” (Siirrä Pelaajat nappi)
 tekee yhden Pääuutisen (esim. Seuran logo + Joukkueen uusi kausi avattu….tervetuloa!)
 muuttaa asetukset kuntoon (aktiivinen joukkuekuva, vieraskirjan tila, @-merkin korvaava merkki spostiosoitteissa) kohdasta Joukkueen hallinta -> Joukkueen asetukset
 Mahdollisesti jotain seuraavista (tee harkiten – älä turhaan!)
o siirtää kuvat (Kuvapankki-> Siirrä kuvia nappi)
o siirtää dokumentit (Materiaalipankki-> Siirrä dokumentteja nappi)
o kopioi haluamansa sivut esim. Irtolinkit vanhalta kaudelta uudelle kaudelle (Sivusisältö->
Kopioi sivusisältöä nappi)
o HUOM kaikissa ylläolevissa kopiointitoiminnoissa kannattaa ainakin kerran varmistaa
ennen varsinaisen kopioinnin/siirron tekemistä 1) missä joukkueessa on 2) mistä
joukkueesta on tietoa siirtämässä.
 Tästä sitten normaalisti etiäpäin….harkkoja, otteluita, lomakkeita, laskuja, uutisia jne.

Kun kaikki valmista, kääntää seuran pääkäyttäjä uuden sarjakauden aktiiviseksi kohdasta
Seuran hallinta -> asetukset -> Päivitä aktiivi sarjakausi

Materiaalit ovat ylläpidolle käytettävissä sarjakausille päällekkäisen ajan aikana. Käytännössä tällöin
ylläpitäjät voivat mennä joko vanhaan tai uuteen joukkueeseen. Kun vanha sarjakausi ajallisesti loppuu, niin
loppuu myös ylläpitäjillä pääsy vanhaan sarjakauteen. Pääkäyttäjien käyttöliittymät ovat auki myös
menneisiin sarjakausiin.
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Seuran pääkäyttäjä



siirry uudelle sarjakaudelle ylläpidon alasvetovalinnassa (vasen sivuvalikko)



rakenna joukkuekartta uudelle kaudelle kohdasta seuran hallinta -> joukkueet
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Kopioi joukkueet edelliseltä kaudelta, muokkaa nimet esim. E1 -> D2. Kun nimet muutettu,
klikkaa Kopioi valitut joukkueet sarjakaudelle.



Klikkaa joukkueiden nimeä ja lisää ylläpitäjät sekä muuta näkyvyys julkiseksi.
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määritä joukkueille ylläpitäjät valitsemalla yo. kohdasta joukkuelistasta -> henkilöt välilehti



määritä joukkueiden julkaisun liikennevalot (Tila ja Julkisesti näkyvissä) vihreiksi valitsemalla
joukkuelistasta -> Julkaisu. Muuta tilaksi Avattu ja ruksi julkisesti näkyvissä
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Siirry sivuvalikosta Seuran hallinta – valikosta Asetukset-kohtaan. Klikkaa yläkulmasta Päivitä
aktiivi sarjakausi ja valitse alasvetovalikosta uusi kausi. Tallenna jolloin uusi kausi kääntyy
aktiiviseksi myös julkisella sivustolla.

Muita tärkeitä toimenpiteitä joukkueen ylläpitäjälle




Tekee yhden Pääuutisen (esim. Seuran logo + Seuran uusi kausi avattu….tervetuloa!)
Muuttaa asetukset kuntoon (vieraskirjan tila, @-merkin korvaava merkki s-postiosoitteissa)
kohdasta Asetukset
Mahdollisesti jotain seuraavista (tee harkiten – älä turhaan!)
o siirtää kuvat (Kuvapankki-> Siirrä kuvia nappi)
o siirtää dokumentit (Materiaalipankki-> Siirrä dokumentteja nappi)
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o
o

kopioi haluamansa sivut esim. Irtolinkit vanhalta kaudelta uudelle kaudelle (Sivusisältö->
Kopioi sivusisältöä nappi)
HUOM kaikissa ylläolevissa kopiointitoiminnoissa kannattaa ainakin kerran varmistaa
ennen varsinaisen kopioinnin/siirron tekemistä 1) missä joukkueessa on 2) mistä
joukkueesta on tietoa siirtämässä.

Joukkueen ylläpitäjä



Kirjaudu uudella kaudella joukkueesi ylläpitoon ja klikkaa Henkilöt
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Lisää henkilöitä tai siirrä pelaajia + toimihenkilöitä edelliseltä kaudelta



Valitse halutut henkilöt edellisen kauden puolelta ja siirrä valitut

Muita tärkeitä toimenpiteitä joukkueen ylläpitäjälle






Tekee yhden Pääuutisen (esim. Seuran logo + Joukkueen uusi kausi avattu….tervetuloa!)
Muuttaa asetukset kuntoon (aktiivinen joukkuekuva, vieraskirjan tila, @-merkin korvaava merkki spostiosoitteissa) kohdasta Asetukset
Mahdollisesti jotain seuraavista (tee harkiten – älä turhaan!)
o siirtää kuvat (Kuvapankki-> Siirrä kuvia nappi)
o siirtää dokumentit (Materiaalipankki-> Siirrä dokumentteja nappi)
o kopioi haluamansa sivut esim. Irtolinkit vanhalta kaudelta uudelle kaudelle (Sivusisältö->
Kopioi sivusisältöä nappi)
o HUOM kaikissa ylläolevissa kopiointitoiminnoissa kannattaa ainakin kerran varmistaa
ennen varsinaisen kopioinnin/siirron tekemistä 1) missä joukkueessa on 2) mistä
joukkueesta on tietoa siirtämässä.
Tästä sitten normaalisti etiäpäin….harkkoja, otteluita, lomakkeita, laskuja, uutisia jne.
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