
Tulospalvelun käyttö

Ringette/Länsi-Suomen alue

1 15.10.2021



Tulospalvelun käyttö
E-, D- ja Harraste-sarjoissa

• Tulospalvelu https://ringette.torneopal.fi/

• Joukkueenjohtajat lisäävät pelaajat joukkueeseen  
tulospalvelussa

• Otteluiden kokoonpanot kirjataan tulospalveluun ->  
pöytäkirjat voidaan tulostaa tulospalvelusta

• Ottelun tulos ilmoitetaan tulospalvelussa

• Ottelun jälkeen pöytäkirja toimitetaan skannattuna  
sähköpostitse sarjavastaavalle ja ladataan tulospalveluun
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https://ringette.torneopal.fi/


Tulospalvelun käyttöönotto
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Tulospalvelun käyttöönotto
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• Pyydä joukkuetunnus seurasi seuratunnuksen  
haltijalta (=yleensä henkilö joka ilmoitti joukkueen  
sarjaan) tai tilaa se ”tilaa unohtunut 
joukkuekoodi”-napin kautta
• Ohjelma tunnistaa joukkueen 

joukkueenjohtajan s.postin ja unohtuneen 
postin kyselijän osoitteen ja mikäli nämä 
täsmäävät, ohjelma lähettää 
joukkueenjohtajan s.postiin tunnuksen (voi 
mennä roskapostiin)



Kirjautuminen ja pelaajien  
lisääminen joukkueeseen
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Kirjautuminen

• Kirjaudu Tulospalveluun saamallasi  
joukkuetunnuksella 6



Joukkueen perustieto-ikkuna

• Kirjautumisen jälkeen avautuu joukkueen ottelut-sivu. Klikkaa 
”joukkuetiedot”. 

• Päivitä joukkueen peliasu (pelipaidan pääväri)

• Lisää pelaajat ”pelaajat” painikkeen kautta

• Lisää toimihenkilöt ”taustat” painikkeen kautta
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Klikkaa ”Liitä pelaajia seurasta” painiketta.

Pelaajien lisääminen joukkueeseen
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Valitse haluamasi pelaajat (lisää ruksi  
nimen eteen Val sarakkeeseen) ja
paina sivun alareunasta ”Lisää  
joukkueeseen”. Voit lisätä samalla  
myös pelaajan numeron ko.
sarakkeeseen, mutta sen voi tehdä  
myöhemminkin.

Viereisessä kuvassa nimi ja ikäluokka  
on tietosuojan vuoksi osaksi peitetty.

Pelaajien lisääminen joukkueeseen
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Pelaajien lisääminen joukkueeseen

Kirjaa pelaajalle  
pelinumero, mahdollinen  
kapteeni-tieto,  
maalivahdeille pelipaikka
(kirjoita MV) ja 
mahdollinen REO- tieto 
(kirjoita REO). Mikäli  
kohtaat tässä kohden  
ongelmia, ole yhteydessä  
sarjavastaavaan ja kuvaile  
ongelmaa hänelle –
kuvakaappaus  
ongelmakohdasta on hyvä.

Lopuksi paina ’Tallenna’
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Toimihenkilöiden lisääminen  
joukkueeseen
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Toimihenkilöiden lisääminen

• Mene joukkueen perustietoikkunaan
• Klikkaamalla vasemmassa reunassa olevaa ’Taustat’  

linkkiä avautuu ’Yhteyshenkilöt’ ikkuna
• Klikkaamalla ’Lisää toimihenkilöitä seurasta’ linkkiä

pääset lisäämään toimihenkilöitä joukkueeseen.
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Valitse haluamasi henkilöt eli lisää ruksi nimen eteen ’Val’ sarakkeeseen ja paina sivun
alareunasta ”Lisää joukkueeseen”.

Yo kuvassa nimi ja Sportti ID on tietosuojan vuoksi osaksi peitetty.

Toimihenkilöiden lisääminen
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’Yhteyshenkilöt’ ikkunassa voi päivittää toimihenkilöiden rooleja (valmentaja, jojo, …) ja  
tuleeko toimihenkilön nimi automattisesti näkyviin pöytäkirjoihin (ruksi ’Pöytäkirja’  
sarakkeessa). Yhteyshenkilö-alasvetovalikon valinta määrää tulospalvelun julkisessa 
näkymässä näkyvän yhteyshenkilön.

Yo kuvassa Nimi ja Email on tietosuojan vuoksi osaksi peitetty.

Toimihenkilöiden lisääminen
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Joukkueiden kokoonpanojen ja  
pöytäkirjojen päivitys
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Perustieto-ikkuna->ottelun kokoonpano

• Klikkaamalla joukkueen perustieto-ikkunassa vasemmassa
reunassa olevaa ”ottelut” linkkiä pääset joukkueen ottelulistaan
valitsemaan ottelun, jonka pöytäkirjaa olet päivittämässä.
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Ottelun valitseminen
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• Valitse haluamasi ottelu ottelulistalta klikkaamalla ottelun  
ottelunumeroa

• ÄLÄ kajoa ”Näytä vanhat kaudet” –nappiin



Pöytäkirjan avaaminen

• Avautuu ikkuna, jossa näkyy ko. pelin joukkueet.
• Klikkaa ”Pöytäkirja” painiketta.
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• Pöytäkirja sivulla on joukkueen  
kokoonpano toimihenkilöineen.  
Joukkueen pelaajat on ruksattu otteluun jo  
valmiiksi (maalivahdeilla kaksi ruksia, joista  
vasemmanpuoleinen määrittää ”tehtävän”  
maalivahti ja tuo ko. pelaajan nimen  
pöytäkirjan ylimmille riveille).

• Jos joukkueen maalivahti on kokonaan  
pois pelistä, ota häneltä molemmat ruksit  
pois. Vastaavasti jos joku normaalisti  
kenttäpelaajana oleva pelaaja onkin  
pelissä maalivahtina, lisää hänelle ruksi  
myös vasemmanpuoleiseen ruutuun.
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Pelaajan poisto tai pelinumeron vaihto 
yksittäisessä ottelussa

- Pelaaja voidaan poistaa pöytäkirjasta  
ottamalla pois ruksin pelaajan nimen  
perässä olevasta laatikosta.

- Pelaajan pelinumeron vaihto tapahtuu  
tässä. Vaihda pelaajalle pelinumero, jolla  
hän pelaa tässä ottelussa.
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Huomioi, että pöytäkirjassa on 7 riviä käytössä toimitsijoille. Mikäli joukkueella  
on useampi kuin 7 toimihenkilöä, pitää heitä "yhdistää" eli kirjoittaa yhdelle tai  
useammalle riville kaksi nimeä. Muutoin nimet tulostuvat pöytäkirjaan miten  
sattuu.
Kun tarpeelliset muutokset on tehty, painamalla ”Tallenna ja tulosta” –nappia  
aukeaa pöytäkirja näkymä.

Myös toimihenkilöitä voidaan poistaa  
tai lisätä. Lisäys tapahtuu alimmalle  
tyhjälle riville kirjoittamalla (Sukunimi
Etunimi) ja seuraavaan ruutuun 
kirjoitetaan tehtävä (pysytään 
perusvaihtoehdoissa: päävalmentaja, 
valmentaja, maalivahtivalmentaja, 
joukkueenjohtaja, huoltaja). Poisto 
tapahtuu poistamalla  (maalaa ja 
deletoi) nimi ja sitten  
alasvetovalikosta valitaan tyhjä rivi sen  
näkyvissä olleet tehtävän sijasta).
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Pöytäkirja näkymä

• Painamalla ”tulosta” -nappia saat näytölle pdf-muotoisen  
pöytäkirjan, jonka voit tulostaa.

• Takaisin ottelun omalle sivulle pääset painamalla ”Muokkaa” tai  
menemällä etusivun kautta: ”Tulospalvelu” ja valitsemalla ko.  
ottelun ottelunumeron.
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Ottelun tuloksen kirjaaminen
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Perustieto-ikkuna->ottelut

• Klikkaamalla joukkueen perustieto-ikkunassa vasemmassa
reunassa olevaa ”ottelut” linkkiä pääset joukkueen ottelulistaan
valitsemaan ottelun, jonka tulosta olet ilmoittamassa.
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Ottelun valitseminen

• Valitse haluamasi ottelu ottelulistalta klikkaamalla ottelun ottelunumeroa, ÄLÄ
edelleenkään kajoa ”Näytä vanhat kaudet” –nappiin

• Klikkaa avautuneesta ikkunasta ’Pöytäkirja’
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Ottelun tuloksen kirjaaminen

• Valitse ottelun tilaksi ”Pelattu” ja syötä lopputulos, erätulokset,
katsojamäärä, ottelun alkamisaika ja päättymisaika.

• Päivitä tarvittaessa otteluun osallistuneet pelaajat (=ruksi P sarakkeen  
ruudussa ko pelaajan nimen jälkeen)

• Kun kaikki on kunnossa, klikkaa sivun alareunasta ”Tallenna”.
• Kirjaudu ulos. 26



Ottelun pöytäkirjan 
tallentaminen
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