MYEWAY-PALVELUN OHJEET
VALMENNUSPÄÄLLIKÖLLE
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MYEWAY SHA-TOIMINNASSA
• MyEWay on Eerikkilän ylläpitämä sähköinen kehittymisenseuranta- ja oppimisympäristö
• SHA-henkilökunta luo valmennuspäällikölle tunnukset MyEWay-palveluun
• Tunnusten luomisen jälkeen valmennuspäällikölle tulee aktivointisähköposti
• Valmennuspäällikön näkökulmasta MyEWay-palveluun tallennetaan kaikki SHA-tapahtumissa
pelaajista ja valmentajista kerätty tieto kuten testitulokset, arvioinnit, kyselyt ja pelivideot
• Lisäksi MyEWay-palveluun tallennetaan tietoja seuran joukkueiden ja pelaajien harjoittelusta
ja pelaamisesta
• Joukkueen valmentaja lisää joukkuetapahtumat (pelaaja lisää näihin fiiliksen ja
rasituksen)
• Pelaaja itse lisää omat tapahtumansa
• Valmennuspäällikkö pääsee katsomaan MyEWay-palvelussa kaikkien seuran joukkueiden,
pelaajien ja valmentajien tietoja (esim. testitulokset, harjoitustiedot, pelivideot)

MYEWAY-PALVELUN
AVAINTOIMINNALLISUUDET
VALMENNUSPÄÄLLIKÖN NÄKÖKULMASTA
• Kehittymisen seuranta
• Seuran pelaajien ja joukkueiden taso ja kehittyminen
• Seuran eri ikäluokkien vertailu
• Videot
• Pelivideoiden lataaminen ja jakaminen, klippien tekeminen
• Valmennuslinja, harjoitepankki
• Valmennuslinjan luominen ja kehittäminen
• Harjoitepankin koostaminen
• Harjoittelun suunnittelu ja seuranta
• Automaattiset yhteenvedot harjoittelusta (määrä, laatu) pelaaja ja joukkuetasolla
• Seuran eri joukkueiden vuosikalenteri kaikkine tapahtumineen
• 360 arviointi
• Pelaajan vahvuudet ja kehityskohteet  kehityskeskustelu  ohjeet
• Valmentajan vahvuudet ja kehityskohteet  kehityskeskustelu  ohjeet
• Kommunikointi
• Palaute pelaajille/ joukkueelle/ valmentajille

TUNNUSTEN AKTIVOINTI

• Valmennuspäällikkö saa sähköpostiinsa viestin, jossa pyydetään aktivoimaan MyEWay-palvelun
tunnukset
• Tunnukset aktivoidaan hyväksymällä käyttöehdot (kuva oikealla)
• Jos aktivointiviesti ei tule perille, voit tilata uuden aktivointiviestin itsellesi kirjautumissivun
ONGELMIA AKTIVOINNIN KANSSA –toiminnon avulla tai ilmoita siitä osoitteeseen
helpdesk@eerikkila.fi
• Tunnusten luonti valmentajille ja joukkueenjohtajille tapahtuu valitsemalla valikosta Joukkueet ja
sen alta Jäsenet. Tämän jälkeen lisää valmentaja tai joukkueenjohtaja (tai kutsu jos valmentajalla
on jo tili MyEWay-palvelussa entuudestaan.)
• Lisää kysyttävät tiedot (sähköpostiosoite on pakollinen)
• Lisätylle valmentajalle/ joukkueenjohtajalle lähtee automaattisesti sähköposti luoduista
tunnuksista
• Valmentaja/ joukkueenjohtaja voi omien tunnusten aktivoinnin jälkeen lisätä pelaajia
joukkueeseen
• Kirjautuminen tapahtuu tämän jälkeen osoitteessa https://myeway.fi/#/, josta voi tarvittaessa myös
tilata uuden salasanan
• Salasanan vaihto tapahtuu valitsemalla valikosta oma profiilini ja sieltä vaihda salasana

KIRJAUTUMINEN

• Kirjautuminen tapahtuu osoitteessa https://myeway.fi/#/ , josta voi tarvittaessa myös tilata uuden
salasanan UNOHDIN SALASANANI –toiminnon avulla.
• Salasanan vaihto tapahtuu kirjautumisen jälkeen valitsemalla valikosta oma profiilini ja sieltä vaihda
salasana

ETUSIVU
• Uusimmat ilmoitukset

• Kalenteri
• Omien joukkueiden/ ryhmien tapahtumat (jossa VP valmentajana)
• Joukkuetapahtumien lisäys
• Harjoitustilastot
• Yhteenveto joukkueharjoittelusta (joukkue valittavissa)
• Videot ja tiedostot
• Uusimmat videot ja tiedostot

KALENTERI
• Kalenterinäkymästä valmennuspäällikkö voi tarkastella joukkuekohtaisia tapahtumia ja
voi lisätä kalenteriin joukkuetapahtumia tai tapahtumia ryhmälle
• Joukkueharjoitus
• Tapahtuman luonnin jälkeen voidaan lisätä harjoitteita ja määrittää niille
tavoitteet ja tyyppi
• Joukkuepeli
• Joukkuetesti
• Testitulokset syötetään aina testitapahtuman alle
• Joukkueturnaus
• Muu joukkuetapahtuma

TESTITULOKSET
• Valmennuspäällikkö pääsee katsomaan pelaajien testituloksia ja vertailemaan niitä
ikäluokan ja joukkueen keskiarvotuloksiin

VIDEOT JA TIEDOSTOT
• Valmennuspäällikkö pääsee katsomaan hänelle jaettuja videoita ja tiedostoja

• Valmennuspäällikkö voi ladata videoita ja tiedostoja sekä jakaa niitä pelaajille/
joukkueelle/ valmentajille
• Valmennuspäällikkö voi tehdä videoklippejä videoista ja jakaa niitä pelaajille/
joukkueelle

KYSELYT
• Valmennuspäällikkö pääsee täyttämään kyselyjä SHA tapahtumissa

• Valmentaja näkee yhteenvetoja pelaajien täyttämistä kyselyistä riippuen Eerikkilän
määrittämistä kyselyiden asetuksista

ILMOITUKSET
• Valmennuspäällikkö näkee kaikki ilmoitukset (automaattiset ja valmentajien lisäämät)

JOUKKUEET
• Valmennuspäällikkö näkee kaikkien seuran joukkueiden pelaajat ja valmentajat sekä heidän
yhteystietonsa
• Valitsemalla joukkueen valmennuspäällikkö voi katsoa joukkueen kalenteria, lähettää ilmoituksen,
katsoa harjoitusyhteenvetoja
• Valitsemalla yksittäisen pelaajan listasta voi valmentaja katsoa yksittäisen pelaajan kalenteria,
harjoitusyhteenvetoja ja muita tietoja + lähettää ilmoituksia yksittäiselle pelaajalle (tulevat
näkyviin MyEWay-palvelun etusivulle)
• Valmennuspäällikkö voi luoda valmentajille, joukkueenjohtajille ja pelaajille tunnukset MyEWaypalveluun
• Huom. Vain valmennuspäällikkö voi luoda tunnuksia valmentajille ja joukkueenjohtajille
• Tunnusten luonti pelaajille tapahtuu valitsemalla valikosta joukkueet ja sen jälkeen lisää valmentaja ->
automaattinen sähköposti valmentajalle
• Tunnusten luonti pelaajille tapahtuu valitsemalla valikosta joukkueet ja sen jälkeen lisää pelaaja
• Lisää kysyttävät tiedot (PalloID, syntymäaika, pelipaikka, huoltajan email-osoite)
• Lisätylle pelaajalle (tai alaikäisen pelaajan huoltajalle) lähtee automaattisesti sähköposti luoduista
tunnuksista
• Alaikäisen pelaajan huoltajan on hyväksyttävä käyttöehdot ennen kuin pelaaja pääsee palvelua
käyttämään -> sitä ennen pelaaja ei näy joukkuelistauksessa

MUOKKAA PROFIILIA
• Valmennuspäällikkö voi päivittää omia yhteystietojaan ja vaihtaa salasana

USEIN KYSYTTYÄ
• Olemme perustaneet MyEWay-palvelun käyttöön liittyen ”USEIN KYSYTTYÄ” – sivuston. Tältä sivulta
löydät vastauksia useimpiin käyttäjien kohtaamiin haasteisiin. Lisäksi tiedotamme sivun kautta
havaittujen ongelmien korjausajankohdista. Sivun kautta pääset myös sekä ilmoittamaan mahdollisesti
kohtaamastasi toimimattomuudesta ”vikailmoitus” linkin kautta että antamaan palautetta/
kehitysehdotuksia palvelusta yleisesti.
• Toivomme, että laitatte tästä eteenpäin kaikki vikailmoitukset ja palautteet tuon sivun kautta, jotta ne
ohjautuvat mahdollisimman pikaisesti oikeille ihmisille. Tavoitteena on tätä kautta saada nopeammin
mahdolliset viat korjattua ja samalla kehittää palvelua yhä paremmin kaikkien käyttäjien tarpeita
palvelevaksi valmennuksen työkaluksi.
• USEIN KYSYTTYÄ –sivusto löytyy palvelun ylälaidassa olevan linkin kautta, tai osoitteesta
https://www.eerikkila.fi/myeway-usein-kysyttya/ . Sivuston kautta pääsee kätevästi antamaan
palautetta/ kertomaan vikailmoituksesta kun asia eteen tulee.

