
HUUHKAJA- JA
HELMARIPOLKU

YHTEISTYÖSSÄ



• MyEWay on Eerikkilän Urheiluopiston ylläpitämä sähköinen kehittämis- ja oppimisympäristö

• MyEWay-palveluun tallennetaan kaikki Huuhkaja- ja Helmaripolun tapahtumissa pelaajista 
kerätty tieto kuten testitulokset, arvioinnit, kyselyt ja pelivideot

• Valmennuspäällikön avaintoiminnot MyEWay-palvelussa:
• Pääsee katsomaan kaikkien seuran joukkueiden, pelaajien ja valmentajien tietoja (esim. testitulokset, päiväkirjat 

ja pelivideot)

• Vertailemaan joukkueiden kehitystilaa muihin joukkueisiin ja tavoitetasoihin 

• Valmennuslinjan kehittäminen

• Pelaajien ja valmentajien kehityskohteiden havaitseminen → kehityskeskustelu → ohjeet

• Kommunikointi – palaute pelaajille, joukkueille ja valmentajille 

MyEWay Huuhkaja- ja Helmaripolussa



• Eerikkilän Urheiluopiston henkilökunta luo valmennuspäällikön tunnukset 
MyEWay-palveluun

• Valmennuspäällikkönä saat sähköpostiinsa viestin, jossa pyydetään aktivoimaan 
MyEWay-tunnukset

• Klikkaamalla linkkiä sinulle aukeaa palvelun käyttöehdot

• Rullaa alas ja hyväksy ehdot klikkaamalla (kuva oikealla)

• Kirjautuminen tapahtuu tämän jälkeen osoitteessa https://myeway.fi/#/

• Käyttäjätunnuksesi ja salasanasi löydät sähköpostistasi

• Ensimmäisen sisäänkirjautumisen jälkeen voit vaihtaa salasanasi valitsemalla 
valikosta ”Oma profiili” ja sieltä ”Vaihda salasana” 

• Jos olet unohtanut salasanasi, voit tilata uuden MyEWay:n etusivulta 
”Unohdin salasanani” –toiminnon avulla

Valmennuspäällikön omien tunnusten aktivointi

https://myeway.fi/#/


Näin käytät MyEWay-palvelua

• Kirjautumisen jälkeen näet etusivulla joukkueidesi harjoittelupalautteen, viikon 
ilmoittautumiset ja kalenterin sekä valikon (kuva oikealla)

Kalenteri
• Voit lisätä kalenteriin tapahtumia joukkueille
• Näet yhteenvedot harjoittelusta ja pelaajien omista merkinnöistä

Joukkueet
• Valmennuspäällikkö löytää joukkueidensa pelaajat, valmentajat ja heidän yhteystietonsa
• Valmennuspäällikkö luo valmentajille ja joukkueenjohtajille tunnukset



Tunnusten luonti valmentajille / jojoille / pelaajille

• Tunnusten luonti tapahtuu valitsemalla valikosta Joukkueet (kuva 1) 

• Seuraavaksi valitse >Näytä (kuva 2) siitä joukkueesta, johon haluat lisätä henkilöitä

• Sitten Jäsenet (kuva 3)

• Jonka jälkeen Lisää valmentaja / joukkueenjohtaja (kuva 3)

• HUOM. Jos henkilöt löytyvät jo MyEWay-palvelusta, niin käytä Kutsu -toimintoa

• Täydennä kysyttävät tiedot (nimet, rooli ja email-osoite) ja klikkaa Tallenna

• → Lisätylle henkilölle lähtee automaattisesti 

sähköposti luoduista tunnuksista

• Alaikäisen pelaajan huoltajan on hyväksyttävä käyttöehdot ennen 

kuin pelaaja pääsee käyttämään palvelua

Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3



Ryhmät
• Löydät kaikki omat ryhmäsi sekä pystyt luomaan uusia ryhmiä

Seurat
• Jos kuuluut moneen eri seuraan löydät täältä eri seurasi

Testit
• Valmennuspäällikkö pääsee vertailemaan pelaajien ja joukkueiden testituloksia sekä vertailemaan

niitä ikäluokan keskiarvoihin ja tavoitetasoihin

Tilastot
• Löydät vertailut joukkueidesi kehitystä harjoittelun, testien ja kyselyiden osalta aiempaan sekä

vertailemaan tuloksia valitsemiisi joukkueisiin (kuva alla) 

Näin käytät MyEWay-palvelua

Kuva 1



Videot ja tiedostot
• Löydät joukkueidesi pelit sekä voit jakaa niitä yksittäisille pelaajille / joukkueelle
• Voit tehdä videoklippejä ja jakaa yksittäisille pelaajille / joukkueelle

Kyselyt
• Pääset täyttämään kyselyitä Huuhkaja- ja Helmaripolun tapahtumissa sekä näet joukkueiden

yhteenvedot pelaajien vastauksista

Lomakkeet
• Voit luoda esimerkiksi joukkueiden jakso- tai viikkosuunnitelmia

Ilmoitukset
• Näet joukkueidesi ja pelaajien toimintaa MyEWay-palvelussa

Harjoitteet
• Voit suunnitella harjoitukset tai etsiä muiden harjoituksia omaan käyttöösi

Profiili
• Voit päivittää omia tietojasi sekä vaihtaa salasanan

Näin käytät MyEWay-palvelua



Lisä- ja yhteystiedot

• Eerikkilän nettisivuilta löytyy ”Usein kysyttyä” –sivusto, jolta löytää 
vastauksia useimpiin käyttäjien ongelmakohtiin. 
https://eerikkila.fi/urheilu/myeway/usein-kysyttya/

• Sivun alhaalta löydät lisäksi vikailmoitus- ja palautelinkit, joiden 
kautta pääset antamaan tekemään ilmoituksen tai antamaan 
palautetta palvelusta. 

• Ongelmatilanteissa ota yhteyttä tukipalveluun: 
helpdesk@eerikkila.fi

https://eerikkila.fi/urheilu/myeway/usein-kysyttya/
mailto:helpdesk@eerikkila.fi

