
MyClub-jäsenpalvelu, käyttöohjeita jäsenille 
Cheer Stars ry on ottanut käyttöönsä vuonna 2016 myClub urheilu- ja vapaa-ajan yhteisöjen 
toiminnanohjauspalvelun, jonka avulla seuramme hallinnoi jäsenten läsnäoloseurantaa, 
järjestömaksuja, jäsenrekisteriä, tapahtumailmoittautumisia ja jäsentiedotteita. Jäsenenä saat 
käyttöoikeuden myClubiin, jolla voit ylläpitää itse kätevästi omia yhteystietojasi sekä saat laskut ja 
jäsentiedotteet automaattisesti omalle jäsensivullesi. Omalta jäsensivultasi voit myös ilmoittautua 
helposti seuran avoimiin tapahtumiin ja seurata omaa harjoitteluaktiivisuuttasi. 
MyClub on helppokäyttöinen websovellus, joka toimii kaikissa yleisimmissä selaimissa. Kaikki 
tietoliikenne myClubissa on suojattua, ja salasanat ovat järjestelmässä vahvasti salattuja. Mikäli 
sinulla on kysyttävää myClubista ota ensisijaisesti yhteyttä omaan valmentajaan. 

Rekisteröityminen jäseneksi 
Mikäli olet uusi jäsen, pääset rekisteröitymään täältä: https://cheerstars.myclub.fi/flow/events/public  
Kaikkien alkeis- ja harrastejoukkueiden urheilijoiden tulee ilmoittautua oman joukkueen 
kevät- ja syyskausille MyClubissa. 

1. Valitse mahdollisista vaihtoehdoista sinulle sopiva joukkue syntymävuoden mukaan. Huomioi, 
että osa joukkueista on cheerleading- ja osa cheertanssijoukkueita 

2. Paina kohtaa ”Ilmoittaudu joukkueeseen” 
3. Täytä pyydettävät tiedot ja paina kohtaa ”Seuraava” 

Kaikkien Cheer Stars ry:ssa harrastavien kuuluu olla seuran jäseniä, jotta he voivat käydä 
treeneissä. Liittymis-/jäsenmaksu maksetaan kerran vuodessa, eli jos olet vanha jäsen ja olet sen 
jo maksanut kuluvalta vuodelta, ei sitä tarvitse maksaa uudestaan. 

Mikäli olet ollut seuramme jäsen 2016 tai sen jälkeen, älä luo uutta tunnusta. Käyttäjätunnus on 
sähköpostiosoitteesi, johon olet saanut Cheer Stars ry:n tiedotteita. Epäselvissä tapauksissa ole 
yhteydessä seuratyöntekijään osoitteessa jasmin(at)cheerstars.fi. 

Sisäänkirjautuminen järjestelmään 
Voit kirjautua myClubiin osoitteessa: https://cheerstars.myclub.fi/login 

Vinkki! Ensimmäisen sisäänkirjautumisen yhteydessä kannattaa tallettaa osoite selaimesi 
kirjanmerkiksi. 

Salasana unohtunut? 
Voit tilata ja määrittää itsellesi uuden salasanan seuraavasti: 

1. Klikkaa seuran sisäänkirjautumissivulla ”Salasana unohtunut?” -linkkiä. 
2. Syötä lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi. Lopuksi klikkaa ”Lähetä” -nappia. 
3. Saat sähköpostissa linkin sivulle, jota klikkaamalla pääset määrittelemään itsellesi uuden 

salasanan. 

Omien tietojen muokkaaminen 
Lähetämme kaikki seuramme ja joukkueiden tärkeät uutiset ja laskut myClubin kautta ja 
tarvittaessa otamme yhteyttä puhelimitse antamaasi numeroon. Pidä siis yhteystietosi ajan tasalla. 

Voit itse vaivattomasti päivittää yhteystietojasi seuraavasti: 
1. Kirjaudu sisään seuran myClubiin 
2. Klikkaa ”Omat tiedot” -sivu auki 
3. Klikkaa ”Muokkaa” -linkkiä ja täytä huolellisesti kaikki kentät ja klikkaa ”Tallenna” -nappia. 

http://cheerstars.fi
https://cheerstars.myclub.fi/login


Alaikäisen huoltaja 
Jos olet alaikäisen lapsen huoltaja ja haluat itse hallinnoida lapsesi (jäsenen) tiliä, toimi 
seuraavasti:  
1. Aseta jäsenen sähköpostiosoitteeksi oma sähköpostiosoitteesi 
2. Aseta jäsenen matkapuhelinnumeroksi oma numerosi. 

Jos haluat antaa alaikäisen nuoren itse hallinnoida omaa käyttäjätiliään, mutta haluat saada 
sähköpostitiedotteet ja laskut omaan sähköpostiosoitteesi, pyydä lastasi lisäämään oma 
sähköpostiosoitteesi jäsenen 1. Huoltajan sähköpostikenttään. 

Joukkueesta eroaminen 
Sinun ei tarvitse itse tehdä mitään myClubin suhteen, vaan seuramme työntekijät poistavat sinut tai 
lapsesi


