
 

 

 

 
 
 

jalkkis.net/sporttis.net tuoteseloste 
 
Kattavalla, urheiluseuran tarpeisiin soveltuvalla toiminnanohjausjärjestelmällä seura voi tarjota 
parempaa palvelua jäsenilleen, vahvistaa seuran taloutta ja säästää kaikkien aikaa.  
 
jalkkis.net/sporttis.net seurojen toiminnanohjauspalvelua on kehitetty tiiviissä yhteistyössä 
urheiluseurojen ja käyttäjien kanssa vuodesta 2007 lähtien. Se tarjoaa kattavan, monipuolisen ja 
käytännössä koetellun ratkaisun isojenkin urheiluseurojen hallintaan.  Palvelun osista voi 
joustavasti koota erilaisia kokonaisuuksia seuran tarpeiden mukaan. 

 
 

 
 

jalkkis.net/sporttis.net osat 
 

 
 

Jäsenistön hallinta: jäsenrekisteri, jäsenmaksut, organisaation hallinta, 
ilmoittautumisjärjestelmä ja viestintä 
 

 

• hajautetusti ja/tai keskitetysti hallittava jäsenrekisteri:  

• jäsenyysluokat, jäsenroolit (vanhempi, urheilija, toimihenkilö), perhetiedot, 
henkilötunnuksen valvottu käsittely 

• monipuoliset jäsentietojen selausvaihtoehdot 

• jäsenen siirto/lisäys/poisto joukkueitten/ryhmien välillä 

• poistettujen jäsenten selaus ja palauttaminen viimeisten 12 kk osalta 
• lisenssitietojen synkronointi ja jäsenistön ristiin tarkistus 
• jäsenmäärän kehityksen seuranta kuukausi- ja vuositasolla 
• ”tuplajäsenten” automaattinen yhdistäminen, ts. sama henkilö on jäsenrekisterissä 

vain kertaalleen vaikka ilmoittautuu mukaan useisiin ryhmiin tai toistuvasti 
• yhteystiedot Excel-taulukkoon 
• sähköpostiosoitteiden perillemenon valvonta ja hälytykset 
                                                                                                                       
 
JATKUU 

 

 



 

 

 

 
• jäsenmaksut ja osallistumismaksut 

• jäsenmaksun rakenteen määrittely tarvittaessa joukkuekohtaisesti, sisar- ja 
kausialennukset automaattisesti 

• jäsenmaksujen laskutuserät, monipuolinen maksuseuranta, joukkue- ja 
kuukausikohtainen kertymä 

• osallistumismaksut ulkoisille ryhmille, myös suoraan ilmoittautumisen yhteydessä 
• maksujen jakelu ja maksumuistutukset sähköpostilla, yksilöidyt tiedot (nimi, summa 

viitenumero) 
• jäsenkohtaiset viitenumerot automaattisesti 
• seuran hallinnon pankkitilien hallinta 

 

• organisaation ja käyttöoikeuksien hallinta 

• joukkueitten, sisäisten valmennusryhmien ja ulkoisten ryhmien hallinta: 
perustaminen, yhdistäminen/jakaminen, lopettaminen 

• ryhmien hallinta keskitetysti suoraan seuratasolla tai hajautetusti 

• pääkäyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta seura- ja joukkue/ryhmätasolla 

• usean ryhmän käsittely samalla käyttäjätunnuksella (ryhmäkohtaisin oikeuksin) 
• joukkueen/ryhmän jakaminen aliryhmiin 
• toimihenkilötehtävät ja toimihenkilöiden hallinta seura- ja joukkue/ryhmätasolla, 

seuran omat toimihenkilötehtävät vakiotehtävien lisäksi 
• jäsenten/perheen siirrot ryhmien välillä, myös keskitetysti seuran jäsenrekisteristä 
• joukkueen/ryhmän jäsentiedot Exceliin 
• mahdollisuus määritellä seuran omia toimihenkilötehtäviä, joilla voi tehostaa 

viestinnän kohdentamista halutulle ryhmälle 

 

• ilmoittautumisjärjestelmä(joukkueet, ulkoiset ryhmät, seuran harjoitusryhmät, myös 
turnaukset ja sarjat ym.) 

• ulkoinen ja (seuran) sisäinen ilmoittautuminen 
• ilmoittautumisen avautuminen, sulkeutuminen, osallistujamäärä, jonotuslista 
• kausikohtainen uudelleen ilmoittautuminen jäsenkohtaisella linkillä 
• monipuolinen tuki osallistumismaksuille, maksu myös ilmoittauduttaessa 
• joukkue/ryhmäkohtaisesti muokattava ilmoittautumissivu, valinnaiset perus- ja 

lisätietokentät 
• maksun suuruus ja osallistujien jako aliryhmiin käyttäjän valinnan perusteella 
• ilmoittautumiseen liittyvien automaattiviestien muokkaus 
• ilmoittautumistiedot Excel-taulukkoon 

 

• viestintä 
• sähköpostijakelu eri jäsenryhmille ja/tai joukkueille, teksti tai HTML muotoilu 
• tekstiviestit eri jäsenryhmille ja/tai joukkueille 
• toimimattomien sähköpostiosoitteiden valvonta 
• seuran ja joukkueitten tiedotteet (myös HTML) 
• valmiit ja edelleen muokattavat viestipohjat (mm. maksut, ilmoittautuminen, 

kutsut/kokoonpanot) seuratasolla tai joukkuekohtaisesti 
• seura- ja joukkuekohtainen dokumenttivarasto 

 

• julkiset nettisivut 

• jalkkis/sporttis-palvelun tiedoista suoraan tuotetut seuran sivustolle upotettavat 
joukkueen/ryhmien nettisivujen perussisältö (etusivu, uutiset, tapahtumakalenteri, 
ottelutulokset, pelaaja/urheilijaluettelo, toimihenkilöiden yhteystiedot, 
ilmoittautuminen). Myös ruotsinkielisenä. 

• seuran uutislista ja tapahtumakalenteri 

• joukkueen tapahtumaluettelo (mobiilikäyttö) 

• helppokäyttöinen sovellus seura tai joukkue/ryhmäkohtaisiin sivujen väri- ja 
fonttiasetuksiin 

• julkisten sivujen lisämuotoilumahdollisuus CSS-määrittelyillä 

 
JATKUU 

 



 

 

 

 

 
Taloushallinta Perus: joukkueen maksut ja seuran laskutus 
 
 

• joukkueen maksuhallinta: 

• joukkueen maksut jäsenryhmälle (pelaajat, vanhemmat), aliryhmälle tai vapaasti 
valittavalle joukolle helposti 

• helppokäyttöinen ja monipuolinen jäsen- ja maksukohtainen maksuseuranta 

• maksujen jakelu ja maksumuistutukset sähköpostilla, yksilöidyt tiedot (nimi, summa 
viitenumero, virtuaaliviivakoodi) 

• henkilökohtaiset viitenumerot automaattisesti, tulostettavat laskut seuran tiedoilla 

• pankkitilien hallinta (joukkue- ja/tai seuratasolla) 

• perhekohtainen maksunäkymä ja laskujen tulostus sisään kirjautuneille 

• padf-laskujen massatulostus 
 

• seuran laskutus 
• sisäinen laskutus seuran joukkueille 
• viitenumerot ja laskunumerot (haluttaessa) automaattisesti 
• ulkopuolisten tahojen laskutus 
• ulkopuolisten maksajien hallinta 
• tulostettavat laskut laskuista lähetettävien sähköpostien liitteenä 
• maksuseuranta, maksumuistutukset, monipuoliset laskujen selausmahdollisuudet 
• pdf-laskujen massatulostus 

 
HUOM: Taloushallinta Plus paketilla runsaasti lisätukea seuran sähköiseen taloushallintaan, kts. 
tiedot edempänä. 
 
 

Tapahtumahallinta ja valmennus 
 

• tapahtumahallinta 

• perhekohtaisesti räätälöity tapahtumakalenteri sisään kirjautuneille jäsenille (kattaa 
kaikki perheenjäsenet sekä joukkueet/ryhmät) 

• kaksi eri ilmoittautumisvaihtoehtoa: ilmoitetaan vain esteestä tai ilmoittaudutaan aina 
mukana/poissa, jälkimmäisessä asetettavissa tapahtuman max. osallistumismäärä 

• tapahtumakohtaiset viestit 

• tapahtumakalenteri ja -editori 

• tapahtuman peruttaminen ja peruutusviesti 

• tapahtumaluokat (harjoitukset, ottelut, turnaukset, koulutustapahtumat jne.), omien 
tapahtumalajien määrittely, toistuvat tapahtumat 

• tapahtumaluokkakohtainen osallistumisen tilastointi ja seuranta 

• ilmoittautuminen/kutsut yksittäisiin tapahtumiin tarpeen mukaan 

• harjoitus- ja ottelukokoonpanojen hallinta 

• osallistujien kirjaaminen/vahvistaminen 

• suorituspaikkojen hallinta (julkinen-, seura- ja joukkuetaso) 

• joukkue ja seurakohtaiset harjoittelu- & ottelutilastot (ladattavissa halutulta kaudelta 
myös Excel-muodossa mm. avustushakemuksissa käytettäväksi) 

• seuran tapahtumat kaikille tai vain nimetyille seuran toimihenkilöille, 
ilmoittautumispyyntö seuran tapahtumiin 

• julkisten (näkyvät kaikille), seuran ja joukkueen omien suorituspaikkojen hallinta ja 
pikavalinta 
 

 
JATKUU 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

• valmennuksen tuki 

• pelaaja/urheilijakohtaiset osallistumis- ja harjoittelutilastot 

• kotitehtävät, suoritusten kirjaus ja seuranta 

• harjoittelupäiväkirja 

• konfiguroitava pelaajan/urheilijan suorituskortti: sisältö määriteltävissä laji-, seura- ja 
joukkuekohtaisesti  

 
 

Taloushallinta Plus: 
 

• seuran tilikartan hallinta, sisäiset ja ulkoiset kirjanpitotilit 

• erilliset seuran- ja joukkue/ryhmätason kirjanpitotilit helpottamaan tiliöintiä 

• konekielisten tiliotteitten lataus ja maksutäsmäytys (panot, otot, alku- ja loppusaldo), 
pankkitilin panojen kohdistamien maksuihin 

• viitenumerokohtainen (eli jäsenkohtainen) reskontra (ennakot/saatavat) maksuseurantaa 
helpottamaan (tukee osamaksuja ja ”konttäsuorituksia”) 

• monipuoliset pankkitapahtumien ja maksujen selausmahdollisuudet 

• pankkitilin tilitapahtumien tiliöinti kirjanpitotileille (panot viitenumeron perusteella 
automaattisesti) 

• pankkitilikohtainen päivä- ja pääkirja halutulta jaksolta, myös Exceliin 

• pankkitilikohtainen Excel tulosraportti kirjanpitoa ja tilinpäätöstä varten halutulta jaksolta, 
myös kootusti koko seuran osalta yhteen Excel-tiedostoon 

• kuukausikohtainen Excel budjetinseuranta- ja joukkueitten/ryhmien talousseurantaraportti 
haluttujen pankkitilien tai joukkueitten/ryhmien osalta halutulta jaksolta  

 

Mobiilisivut: 

• OmaEtusivu perhekohtainen kalenteri, ilmoittautuminen ja esteen ilmoittaminen 

• omat/perhetiedot ja profiilin asetukset 

• tiedotteet, omat maksut ja joukkueen yhteystiedot 

• viestinen lähetys (sähköposti, tekstiviesti) 

• läsnäolojen ja ottelutulosten kirjaus valmentajille 

• joukkueen tapahtumaluettelo (julkinen sivu, ei vaadi kirjautumista) 

 

Muuta: 

Tietoturva ja käyttäjätuki: 

• palvelin valvotussa konesalissa Suomessa (UpCloud Oy) 

• palvelun tietosisällön varmuuskopiointi joka vuorokausi  

• tuki seuran yhteyshenkilölle, pääkäyttäjien sähköpostituki  

• ohjeet saatavilla palvelussa, koulutusmateriaali 


