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Seuran jäsenrekisterin hoitajan 
tehtävät

⚫ Pitää yllä oman seuran jäsenrekisteriä 
DanceCoressa

− Kilpailijat

− Toimihenkilöt

− Muut seuran jäsenet

⚫ HUOM: 

− Kilpailuyksiköiden (vak/lat-maailmassa: parien) 
ylläpito tehdään liiton toimesta

⚫ Osoitteessa kilpailijakortisto@tanssiurheilu.fi

mailto:kilpailijakortisto@tanssiurheilu.fi


Perusinfoa

⚫ Seura-adminit rekisteröidään DanceCoreen 
liiton pääkäyttäjien toimesta

⚫ Salasanan vaihdot ja muut 
perustoiminnallisuudet on esitelty muissa 
ohjeissa.

⚫ Tämä ohje koskee vain jäsenrekisterin ylläpitoa 
ei muita seura-adminin tehtäviä (kuten 
ilmoittautuminen)



Jäsenyydet

⚫ DanceCoressa on kaikki henkilöt valmiina, tai 
ne syntyvät sinne joko lisenssien ostolla tai 
seuran jäsenyyksien tuonnilla.

− Eli marssijärjestys on:

⚫ Henkilö - jolla on jäsenyys, joka voi kuulua 
kilpailuyksikköön

⚫ Henkilö joka on ostanut kilpailulisenssin

⚫ Kilpailulisenssin ostanut seuran jäsen joka kuuluu 
kilpailuyksikköön voi ilmoittautua kilpailuihin.



Seuran jäsenten lisääminen I

⚫ Tehdään Excel-tiedostolla joka ladataan 
kohdasta:

− Jäsenyydet / Valinnat / Tuonti

− Vinkki: kannattaa ladata pohja omalle koneelle ja käyttää sitä ei tarvitse joka 

kerta hakea täältä



Seuran jäsenten lisääminen II

⚫ Siirrytään (automaattisesti) Tuonti- sivulle:

⚫ Täällä joko tuodaan tietoja kohdasta: 
”Valitse tiedosto” tai ainakin ensimmäisellä 
kerralla ladataan tyhjä tuontitiedosto kohdasta:
Jäsenyydet-tuonti.xls



Jäsenyydet-tuonti.xls

⚫ Tämän näköinen taulukko

⚫ Voi täyttää yhden tai useampia rivejä

⚫ Kun taulukko on täytetty tallennetaan se sopivalla nimellä 
esim: Jäsenyydet_2019_seuran_nimi.xls

⚫ Ja luetaan DanceCoreen aiemmin mainitusta kohdasta



Seuran jäsen

⚫ Kun sopiva tiedosto on valittuna on nappi:

”Lataa ja tuo tiedot” - aktiivinen eli vihreä

⚫ Painetaan vihreää ja kone ”nielaisee” syötetyt tiedot. Jos kaikki on OK. Tulee  
info-ruutu jossa kerrotaan mitä on tehty:

⚫ Jos on virheitä ohjelmisto ilmoittaa mikä on väärin (hakasulkeissa Excelin 
rivinumero):



Seuran jäsen

⚫ Jäsenyydet kohdasta voi käydä katsomassa 
mitä on tullut uutta:

⚫Täällä näkyy uusi jäsen lisäksi on tullut uusi 
Henkilö, kuten edellisen kalvon ilmoituksessa 
sanottiin.



Seuran perustiedot ja toimihenkilöt

⚫ Etusivu/seurat siellä näkyvät sen seuran, jonka 
seura-admin oikeudet käyttäjä omaa,  
perustiedot. 

⚫ Katso kuvaruutukaappaus seuraava sivu

⚫ HUOM HUOM!! on erittäin tärkeää, että nämä 
tiedot ovat oikein. Varsinkin seuran 
sähköpostiosoite.

− Tuohon meiliin tulee kaikki liiton lähettämä aineisto 
mm. nousuilmoitukset.





Seuran perustiedot

⚫ Seuran perustietoja pääsee seura-admin 
oikeuksilla muokkaamaan kohdassa:
Valinnat / Muokkaa



Seuran toimihenkilöt

⚫ Täältä myös lisätään/ muutetaan seuran 
toimihenkilöt.

⚫ Kohta Valinnat / uusi:



Seuran toimihenkilöt

⚫ Valitaan mitä toimihenkilöä muokataan. 
Syötetään tiedot ja tallennus


