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Asio Vuorovarauspalvelu

o FC Honka käyttää Asio Kenttävarausjärjestelmää seuran kaikkien
kenttävuorojen hallinnointiin.
o Sisältäen seuran omat kentät/hallit ja muut kentät/hallit (areenat ja kaupungin kentät) 

sekä Honkatalon neukkarin.

o Sähköisellä varausjärjestelmällä seuran työntekijöiltä vähenee manuaalinen työ ns. 
joukkuepalvelussa, kun vuoroja ja vuoromuutoksia ei hallinnoida sähköpostilla ja 
excelillä.

o Varausjärjestelmästä tuotetaan internettiin joukkueita varten vuorojen
varauspalvelu.
o Palvelu on tarkoitettu sujuvoittamaan joukkueiden arkea.

o Joukkueenjohtajat saavat käyttöoikeudet ja joukkuekohtaiset tunnukset.

o Palvelua voi käyttää netti- tai mobiiliselaimella. 



Asio Vuorovarauspalvelu

o Uudessa FC Hongan joukkueille tarkoitetussa vuorovarauspalvelussa joukkueet voivat:
o Nähdä omat seuran jakamat vakiovuorot.
o Nähdä kaikkien kenttien ja kenttälohkojen tosiaikaisen varaustilanteen.
o Etsiä vapaita kenttävuoroja.
o Varata omalle joukkueelle lisävuoroja kentiltä joissa on vapaita vuoroja (tarve valmentajalta).
o Vapauttaa vakiovuoroja muille, vuorot joita ei joukkue aio tai pysty käyttämään esim. vierasottelut.
o Asion vuorokalenterin voi myös upottaa esim. oman joukkueen vuorokalenterin joukkueen omalle

kotisivulle. 

o Huom: Vuorojen vapauttaminen on tärkeätä!
o Jos et käytä jotakin vakiovuoroasi, vapauta se, niin joku muu joukkue voi sitä käyttää!
o Maksimoidaan yhdessä kenttien käyttöaste, jotta kaikki joukkueet pystyvät harjoittelemaan tarkoituksen

mukaisesti, siten teemme yhdessä seurastamme ja joukkueistamme aina vain parempia!

o Huom: Mitä Asio tai vuorovarauspalvelu ei ole.
o Asio ei ole sama asia kuin myClub.
o MyClub on joukkueen omia tapahtumia ja tapahtumailmoittautumisia ja jäsenhallintaa varten.
o Asio on seuran työkalu kenttävuorojen varauksille. Asiosta näet, mikä vuoro kuuluu ja kenelle. 
o Kun vakiovuorot on jaettu ja julkaistu Asiossa joukkueille, joukkueenjohtajan on hyvä lisätä ne myClubiin

ja pelaajat käyttävät edelleen myClubia IN/OUT ilmoittautumisiin joukkueen omiin tapahtumiin. 
o Asioon syötetään vain joukkuetietoja. 



Vuorovarauspalvelun Asio-tunnukset ja kirjautuminen palveluun

fchonka.asio.fi

o Kirjaudu vuorovarauspalveluun joukkueesi Asio-tunnuksilla.
o Seura on toimittanut tunnukset joukkueenjohtajille sähköpostilla. 
o Tunnukset ovat joukkuekohtaiset ja niitä ei saa levitellä joukkueen ulkopuolelle.
o Tunnuksen voi hyvin antaa esimerkiksi oman joukkueen valmentajalle, jos jojo näin päättää.
o Tunnuksiin liittyvät kysymykset: olosuhteet@fchonka.fi. 
o Tunnuksia hallinnoidaan Asio Kenttävarausjärjestelmässä.
o HUOM: Jos haluat vain selailla kenttäkalentereita, klikkaa “Selaa varauskalentereja”. 

BOOKMARKKAA TÄMÄ OSOITE TIETOKONEEN TAI MATKAPUHELIMESI SELAIMELLE!





Etusivu, kirjautuneena tunnuksilla.
o Vasemman reunan valikosta voit klikkailla haluamasi toiminnot (esim “Omat varaukset”).
o Ylänavigaatiosta näet omat kirjautumistietosi ja voit hakea tiloja tai joukkuetta. 



o Oman salasanan vaihtaminen.

o Tarkista joukkueesi tiedot.

o Jos tiedoissa virheitä tai puutteita:
➢ ota yhteyttä toimistoon: 

olosuhteet@fchonka.fi. 

Joukkueen omat tiedot



Oma joukkue
o Klikkaa “Joukkueet”. Oikeassa reunassa näet omat joukkueesi. 
o Klikkaa haluamasi joukkue. “Tähti-napilla” voit asettaa joukkueestasi “suosikin”.
o Kalenteripinnalla näet valittujen joukkueiden vuorovaraukset.
o Viemällä hiiren vuorotapahtuman päälle näet lisätietoja kyseisestä vuorosta.
o Väreillä indikoidaan tapahtumatyyppiä (esim ottelutapahtuma, harkkavuoro).



Klikkaa vuoroja kalenteripinnalta !

Näet varauksen tarkat tiedot.
Voit myös peruuttaa vuoron !



Kenttäkalenterit
o Klikkaa esim “Tapiolan Urheilupuisto” (TUP). 
o Näet TUP kentät. 
o Valitse haluamasi kenttä (Esim Puma Future).



Kenttäkalenterit, Puma Future
o Sinisestä info-napista näet lisätietoa haluamastasi kenttälohkosta.
o Kalenterinapista pääset kyseisen kentän kenttälohkokalenteriin.

o Esim PF-K1 tarkoittaa Puma Future kentän kenttälohkoa 1.
o -nappia klikkaamalla (yläoikealla) näet kaikkien lohkojen yhdistetyn kalenterin.



Yhdistetty kalenteripinta Tämä nappi on tärkeä !

o Näet samassa näkymässä kaikki kenttälohkot ja varaustilanteet.
o Pääset myös varaamaan tästä maalaamalla haluamasi kenttälohkon kalenteripintaa.

o Jos kalenteripinnalla on valkoista eli vapaata tai varaaminen ei estetty muusta syystä.
o Harmaa tarkoittaa, että ei voi varata (esim vuoro ei kuulu Hongalle tai kenttä ei ole auki).
o Voit vaihtaa kalenterinäkymän oletus päivänäkymästä viikko- tai 2-viikkonäkymäksi kalenterin yläpuolelta.



Yhdistetty kalenteripinta, viikkonäkymä



Kenttälohkokalenteri Kalenterinappi

o Kun klikkaat kalenterinappia, pääset kyseisen kenttälohkon varauskalenteriin.
o Pääset myös varaamaan tästä maalaamalla kenttälohkon kalenteripintaa.

o Jos kalenteripinnalla on valkoista eli vapaata tai varaaminen ei estetty muusta syystä.
o Harmaa tarkoittaa, että ei voi varata (esim vuoro ei kuulu Hongalle tai kenttä ei ole auki).
o Voit vaihtaa kalenterinäkymän oletus viikkonäkymästä kuukausi- tai päivänäkymäksi kalenterin yläpuolelta.



Varauksen tekeminen
o Varaaminen tapahtuu helpoiten kalenteripintaa maalaamalla. 
o Varauslomakkeelle on esisyötetty joukkueesi tiedot (Asio rekisteristä). Varauksen “Käyttötyyppi” on aina “Kenttävaraus”. 
o Muista aina valita joukkue, jolle varaus kiinnitetään (joillakin jojoilla on useita joukkueita).
o Klikkaa “Tallenna” ja varaus kiinnittyy varausjärjestelmään. Kalenteripinnalle ilmestyy tekemäsi varaus. 

MUISTA VALITA 
JOUKKUE!



Omat varaukset
o Kun klikkaat “Omat varaukset”, näet kaikki joukkueesi varaukset listana.
o Jos kyseessä on vakiovuoro, vuorokerrat näkyvät “päävarauksen alla” sisennetysti.
o Klikkaa varausnumeroa, niin näet koko varauksen (esim vakiovuoro) vahvistustilan.
o Oikealla näkyvästä nappirivistä voit esim perua irtovuoron tai vakiovuoron tai sen osan. 



Varausnumero
o Kun klikkaat varausnumeroa,

näet varausvahvistuksen.



Varauksen vapauttaminen
o Kun klikkaat varausmuutosnappia, avautuu kyseinen varauskerta ja kenttäsloti (1/4). 
o Klikkaa “Poista” ja varaus poistuu joukkueeltasi, tee sama tarvittaessa kaikille kenttäsloteille

esim. ½ kentän varauksissa kahdesti. 
o Poiston jälkeen varauskerta ei näy enää Omat varaukset listallasi eikä nettikalenteripinnoilla.



Peruutusehdot
Sovitaan yhdessä:

- Vakiovuoro

- Lisävuoro  



Vapaiden vuorojen hakeminen
o Voit myös hakea vapaita kenttävuoroja. 
o Aseta hakukoneeseen hakukriteerit ja klikkaa “Hae”.
o Hakukone hakee hakuasi vastaavat hakutulokset.



Hakutulokset
o Hakutuloksista pääsee varaamaan, jos varaaminen on sallittu. Tällöin varauskohteen vieressä on vihreä “Varaa” nappi.
o Voit myös klikata kalenterinappia ja pääset varauskohteen nettikalenteriin.
o Hakutuloksien yläpuolella on nappeja hakutulosten yhdistetyille kalenterinäkymille ja tulosten järjestämiselle.

HUOMAA MYÖS NÄMÄ NAPIT



Vapaa hakeminen
o Ylänavigaatiossa on lisäksi vapaa haku toiminto. Kirjoita esim joukkueen nimen alkuosa tai kentän alkuosa.
o Pääset pikahypyllä esimerkiksi joukkueen omakalenteriin tai jonkun kentän kenttäkalenteriin.



Upotukset
o Kalenteripintojen alla löytyy “Upota…” nappi.
o Voit käyttää sitä, jos haluat upottaa jonkun nettikalenterin

esimerkiksi omalle joukkueen kotisivulle.
o Upota vaikkapa “Oma joukkue vuorokalenteri”.



Mistä saan
apua ja tukea

olosuhteet@fchonka.fi

Ota yhteyttä, jos tarvitset apua esimerkiksi seuraavissa:

o En muista Asio-tunnuksiani.
o Joukkueenjohtajamme vaihtuu.
o En osaa käyttää vuorovarauspalvelua.
o Tein vahingossa vuoroperuutuksen ja haluaisin vuoroni takaisin.
o En ole ihan varma, uskallanko varata vuoron joukkueelleni.
o Haluaisin antaa palautetta.

Huom: Asio on varausjärjestelmätoimittaja. 
Älä ota yhteyttä joukkueesta suoraan Asion tukipalveluun. 
Tukipalvelupyynnöt Asioon kanavoidaan seuran toimiston kautta,
joukkueen tukipyynnöt siis aina olosuhteet@fchonka.fi! 


