
 

 

 

 

 

Ilmoittautuminen myClubissa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kirjaudu MyClubiin   

 

• Kirjaudu osoitteessa https://jous.myclub.fi/login 

• Jos olet jo kirjautunut aikaisemmin Joensuun Uimaseuran myClubiin, 
käyttäjätunnus on sähköpostiosoitteesi ja salasana itse luomasi salasana  

• Mikäli et muista kirjautumistunnuksiasi, älä luo uutta tiliä, vaan laita viestiä 
marjo.siintomaa-toljander@jous.fi niin lähetämme tilin uuden aktivointilinkin 

• Jos olet uusi kirjautuja, aloita ilmoittautumalla haluamaasi ryhmään osoitteessa 
https://jous.myclub.fi/flow/events/public ja aloita kirjoittamalla 
sähköpostiosoitteesi, Myclub ohjaa sinua eteenpäin tietojesi täyttämisessä. 

Kun ohjelma kysyy ”oletko alle vai yli 18-vuotias”. Jos täytät vanhempana 
ilmoittautumista -> olet yli 18-vuotias. 

 

• Voit tehdä myös testi-ilmoittautumisen tapahtumassa ”testi-
ilmoittautuminen” ennen virallisen ilmoittautumisen alkamista. 

 

https://jous.myclub.fi/login
https://jous.myclub.fi/flow/events/public


 

Valitse tapahtuma 

 

 

• Valitse aloitusikkunasta 
vasemmalta Tapahtumat 
(ympyröity kuvassa 
punaisella).  

• Valitse oikealta Lista-
näkymä (ympyröity 
kuvassa punaisella) 
jolloin listaa on helpompi 
tarkastella 

 

 

 



 

Tapahtuman sisältö 

 

• Ryhmän valittuasi 
löydät tapahtuman 
sisällön sekä liitteet 
painamalla näkymässä 
vasemmassa laidassa 
keltaisessa laatikossa 
olevaa valkoista nuolta 
(kuvassa ympyröity 
punaisella). 

 

 

 

 

 



Ilmoittaudu ryhmään 

 

• Paina oikealla 
ylälaidassa Ilmoittaudu 
nyt-painiketta (kuvassa 
punainen ympyrä ja 
nuoli oikealla)  

• Avautuvassa 
ruudussa valitse 
ilmoittautumiseen 
kuuluvat mahdolliset 
maksut ja vahvista 
osallistuminen 

 

 

 

 



Useamman jäsenen ilmoittautuminen saman tunnuksen kautta 

 

Jos vanhemman MyClub-
tiliin on merkitty useampi 
perheenjäsen, toimi 
seuraavasti:  
 
Vasemmalta alareunasta 
Ilmoita toinen jäsen 
kohdasta (kuvassa nuolella 
merkitty), voit tehdä toisen 
ilmoittautumisen samaan 
tiliin liitetylle toiselle 
perheenjäsenelle edellisen 
dian ohjeiden mukaisesti. 

 
 
 



 

 

• Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi vahvistuksen kurssista. Jos et saa 
ilmoittautumisvahvistusta s-postiisi -> tarkistathan myClubista onko            
s-postisi kirjoitettu oikein sekä onko vahvistus mennyt roskapostin. Jos 
vahvistusta ei löydy roskapostista -> ota yhteyttä Joensuun Uimaseuran 
toiminnanjohtajaan 044-0991907 

• Jos haluttu ryhmä on jo täynnä, voit ilmoittautua varasijalle.  
• Jos olet jäänyt varasijalle ja ryhmään vapautuu paikka: myClub lähettää 

sinulle automaattisesti ”ilmoittautumisen varmennus” viestin. Tällöin sinulla 
on paikka s-postin ilmoittamaan ryhmään. Jos et halua vastaanottaa paikkaa, 
niin sinun tulee perua kyseinen paikka myClubissa, muuten ohjelma laskuttaa 
sinua ryhmästä.  

• Ilmoittautuminen on sitova ja ryhmänvaihto on mahdollista vain, jos 
ryhmissä on tilaa. 

• Parhaiten myClub ohjelma toimii joko Firefox tai Crome palvelimella. 

 


