
Liittyminen Taekwon-Do Akatemian jäseneksi 
 

1. Mene osoitteeseen https://tkd-akatemia.myclub.fi/login 

 

2. Luo käyttäjätili seuran jäsenpalveluun, myClubiin, painamalla ”Rekisteröi uusi jäsentili” 

-nappia. 

 

 

3. Syötä sähköpostikenttään profiilia käyttävän henkilön sähköpostiosoite 

 

  

https://tkd-akatemia.myclub.fi/login


4. Jos sähköpostiosoitteelle ei ole aiemmin tehty myclub-ID:tä tulee seuraavassa 

vaiheessa syöttää tilin käyttäjän tiedot.  

Huomaa, että lapselle voi luoda oman myclub-ID:n vain, jos hän on 13-vuotias tai yli. Alle 13-

vuotiaalle tulee vanhenmman luoda oma myclub-ID.  

Syötä siis kenttään, joko huoltajan tiedot tai harrastajan tiedot, riippuen sitä kuka profiilia 

pääsääntöisesti hallinnoi. 

 

 

5. Seuraavaksi järjestelmä kysyy jäseneksi liittyvän harrastajan tietoja. 

 

 



6. Seuraavaksi lisätään harrastajalle huoltaja/t, mikäli hän on alle 18-vuotias 

 

 

7. Viimeisenä valitaan harrastajan ryhmä, jossa Taekwon-Doa harrastetaan. 

Valitse siis ryhmistä Taekwon-Do Akatemia, sekä paikkakunta, jossa harrastetaan. 

Lisäksi kaikilla Taekwon-Do Akatemian jäsenenmaksun ja kurssimaksun jollekin kurssille maksaneilla 

on mahdollisuus käydä yksi ylimääräinen harjoitus viikossa maksutta ”[OULU] Jatkokurssien 

yhteisharjoitukset” -ryhmässä.  

Valitse myös tämä ryhmä, jos kiinnostusta ylimääräiseen harjoitukseen löytyy. Harrastajan ei siis tule 

harrastaa Oulussa, vaan kaikki Taekwon-Do Akatemian jäsenet ovat niihin tervetulleita. 

 

 

8. Painamalla ”Seuraava” -nappia, profiili on rekisteröity ja pääset kirjautumaan tilille.  

Lasku jäsenyydestä tulee 24 h sisällä rekisteröitymisestä, sillä jokainen liittynyt jäsen tarkistetaan 

ennen laskun lähettämistä. 

  



 

9. Mikäli haluat lisätä toisen lapsen saman tunnuksen alle, valitse ylävalikosta oman 

nimesi alta ”Rekisteröi uusi jäsentili”. Täytä samainen lomake aiempien ohjeiden 

mukaisesti. 

Samalla tunnuksella pääset hallinnoimaan molempien lasten profiileja, sekä ilmoittamaan heitä 

tapahtumiin. 

 

 

  



myClubin ominaisuudet - harrastajalle 
 

Tapahtumat-välilehdeltä näet kaikki tulevat tapahtumat. Tapahtumien kautta ilmoittaudutaan 

muun muassa kilpailuihin ja leireille. 

Tapahtumien edessä on kalenterinäkymässä eri värisiä palloja, jotka auttavat tunnistamaan millainen 

tapahtuma on kyseessä. Esimerkiksi violetista väristä tunnistaa, että kyseessä on vyökoetapahtuma 

ja vaalean sinisestä, että kyseessä on leiri. 

Vaalean vihreä korosteväri kertoo, että olet ilmoittanut osallistuvasi tapahtumaan. Harmaa 

korosteväri taas kertoo siitä, että ilmoittautumien kyseiseen tapahtumaan ei ole vielä alkanut. 

 

 



Tiedotteet-välilehdeltä löydät kaikki ajankohtaiset tiedotteet, jotka on luotu joko harrasteryhmälle 

tai koko seuralle. Kuukausikirje on harrastajan tärkein tiedote, joten se kannattaa lukea aina kun se 

julkaistaan. 

 

 

Laskut-välilehdeltä löydät kaikki avoimet ja maksetut laskut. Saat laskut toki myös sähköpostiisi, 

mutta mikäli niitä ei sieltä löydy, löytyy ne helpoiten omasta myClub-profiilista. 

 


