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PIKAOHJE SUOMISPORTIN KÄYTTÖÖN
Voidaksesi ilmoittautua tapahtumiin, ostaa jäsenyyksiä tai lisenssivakuutuksia sinun täytyy ensin rekisteröityä.
Rekisteröinnin aikana vahvistetaan sekä sähköpostiosoite että kännykkänumerosi.

UUSI KÄYTTÄJÄ ALOITA REKISTERÖITYMÄLLÄ
1. Mene sivulle www.suomisport.fi

2. Paina sinisestä painikkeesta Sisään Suomisporttiin

3. Kirjoita seuraavaksi aukeavaan näkymän ruutuun joko
sähköpostiosoitteesi tai kännykkänumerosi ja paina sinistä
painiketta ”Lähetä minulle kertakirjautumiskoodi”.

4. Jos käytit sähköpostiosoitetta, saat näkymään kuittauksen, että sinulle on
lähetetty sähköpostiin vahvistuslinkki

5. Sähköpostista löydät seuraavan näköisen viestin,
jossa on sähköpostiosoitteen vahvistuslinkki.
Huomaathan että viesti voi mennä
automaattisesti mainosviesteihin. Linkki on
voimassa vain 10 min.
6. Klikkaa sähköpostiisi tullutta linkkiä ja sinulle aukeaa
ruutu, jossa voit antaa henkilötietosi

7. Ja paina sinistä Luo tili painiketta

8. Sinulle aukeaa vielä puhelinnumeron vahvistusruutu, kirjoita ruutuun
tekstiviestinä tuleva neljänumeroinen koodi ja paina Vahvista numero
painiketta

9. Seuraavaksi pääset sisälle Suomisport ohjelmaan
Sivun ylälaidassa näet Etusivu, Ostamaan ja
Tapahtumat valikot

10. Etusivu kohdasta painamalla
aukeaa oma yhteenvetosi.
Näkymässä näet jatkossa
jäsenyytesi vakuutuksesi,
lisenssisi, tapahtumasi.

Tässä näkymässä pääset
lisäämään itsellesi lapsen
tai lapsia

NYT REKISTERÖITYMISESI ON VALMIS JA VOIT OSTAA TAPAHTUMAN,
JÄSENYYDEN TAI LISENSSIVAKUUTUKSEN!

JÄSENYYDEN OSTAMINEN
1. Valitse Ostamaan ylävalikosta

2. Aukeaa lista Mitä olet ostamassa?
Valitse Jäsenyyden

3. Seuraavaksi ohjelma kysyy, ostatko jäsenyyttä itsellesi vaiko
lapsellesi?
Valitse oikea vaihtoehto

4. Tämän jälkeen ohjelma kysyy mihin seuraan haluat
jäsenyyden

5. Kirjoita hakuriville Nummelan Kumakai ja valitse seura
hakutuloksesta

6. Ikäsi perusteella ohjelma tarjoa sinulle sopivaa jäsenmaksuvaihtoehtoa
Nuorilla ja aikuisilla on yksi vaihtoehto. Taido Kidseillä on alkeisryhmä ja jatkoryhmä vaihtoehdot.

7. Valitse sopiva maksutapa

8. Ja siirry maksamaan.

LISENSSIVAKUUTUKSEN OSTAMINEN
Jäsenyyden ostamisen jälkeen muista vielä käydä ostamassa lisenssivakuutus
1. Valitse ylävalikosta ostamaan

2. Mitä olet ostamassa kohtaan, valitse Lisenssin tai vakuutuksellisen
lisenssin

3. Jälleen valitse hankitko lisenssivakuutusta itsellesi vaiko
lapsellesi

4. Seuravaksi kysytään lajia

Kirjoita siihen taido ja valitse hakutulos

5. Valitse iän perusteella oikea lisenssivaihtoehto

Lasten lisenssi 31.7.2006 jälkeen syntyneille
Nuorten lisenssi 1.8.1999-31.7.2006 syntyneille
Aikuisten lisenssi ennen 31.7.1999 syntyneille

6. Seuraavaksi kysytään seuraa, hae siihen jälleen Nummelan
Kumakai ja valitse hakutulos

7. Valitse sopiva vakuutus

Lapsille on yksi vaihtoehto
Nuorille on yksivaihtoehto
Aikuisille on vaihtoehto, joka ei kata kilpailemista
Aikuisille on vaihtoehto, joka kattaa myös kilpailemisen
Jos sinulla on oma vapaa-ajan tapaturmavakuutus, joka kattaa kamppailulajit voit valita vaihtoehdon ”Olen jo
hankkinut vakuutuksen muualta”. Siinä tapauksessa kirjoita vielä vakuutusyhtiön nimi ja vakuutuksen numero
aukeaviin kenttiin.
8. Kun olet valinnut sopivan vaihtoehdon, saat vielä yhteenvedon

9. Siirry maksamaan.

TAPAHTUMAAN ILMOITTAUTUMINEN
1. Klikkaa tapahtuman/ilmoittautumisen
linkkiä seuran nettisivuilla, josta
aukeaa tapahtuman sivu

2. Paina Ilmoittaudu ja aukeaa jälleen Suomisportin kirjautumisnäkymä
Kirjoita jälleen joko kännykkänumerosi ja kännykkään tuleva
kertakirjautumiskoodi

3. Valitse ilmoitatko itseäsi vaiko lastasi

4. Saat vielä ilmoittautumisen yhteenvedon
5. Klikkaa eteenpäin, maksuttomassa tapahtumassa ilmoittautuminen on nyt tehty maksullisessa siirry vielä
maksamaan
6. Nyt tapahtuma näkyy etusivullasi

TAPAHTUMAN PERUUTTAMINEN
Jos tapahtuman voi perua niin klikkaamalla katso tapahtumiesi tiedot aukeaa pieni
yhteenveto. Paina näytä kuitti.

Kuitissa on Peruuta ilmoittautumiseni nappi

Paina nappia, ohjelma vielä varmistaa oletko varma. Jos haluat perua ilmoittautumisen
paina Kyllä. Muussa tapauksessa paina peruuta

