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FKA Suomisport-ohje

Yleistä

Vuodesta 2019 lähtien Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry:n (jatkossa liitto) maksuja ei
enää hoideta kootusti seuroittain vaan kukin harrastaja hoitaa itse omat maksunsa
Suomisport-verkkopalvelussa, jonne jokaisen harrastajan täytyy henkilökohtaisesti käydä
rekisteröitymässä, pois lukien juniorit. Junioreiden vanhemmat rekisteröityvät järjestelmään
omilla tiedoillaan ja maksavat lastensa maksut oman Suomisport-profiilinsa kautta. Lukekaa
tarkemmat ohjeet alta.

Mikä Suomisport on?

Suomisport on Suomen Olympiakomitean tuottama koko urheiluyhteisön yhteinen,
nykyaikainen ja helppokäyttöinen digitaalinen urheilupalvelu. Suomisportista löydät sinua
kiinnostavat urheilutapahtumat sekä ilmoittaudut niihin nopeasti. Palvelun kautta voit hankkia
ja maksaa kilpailulisenssejä, vakuutuksia sekä seurojen jäsenmaksuja ja muita tuotteita.

Kirjautuminen Suomisportiin

1. Siirry osoitteeseen https://www.suomisport.fi/signin

2. Tilaa kertakäyttäinen kirjautumiskoodi syöttämällä tekstikenttään joko
sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi ja klikkaa "Lähetä minulle kirjautumiskoodi".

Huom. Peruskäyttäjät kirjautuvat Suomisportiin tässä esitetyllä kertakäyttäisellä
kirjautumiskoodilla ilman salasanaa. Sen sijaan seurojen ja liiton Suomisport-
pääkäyttäjät luovat itselleen salasanan ja käyttävät sitä kirjautumisessaan
klikkaamalla valikon alareunasta "Kirjaudu organisaatiokäyttäjänä".

3. Hetken kuluttua saat sähköpostiisi tai tekstiviestillä nelinumeroisen kirjautumiskoodin.
Syötä se tekstikenttään ja klikkaa "Kirjaudu". Vanhan käyttäjän tapauksessa aukeaa
profiilisivusi. Uuden käyttäjän tapauksessa Suomisport pyytää sinua tässä vaiheessa
rekisteröitymään järjestelmään syöttämällä omat tietosi.

Huom. Junioreiden vanhemmat rekisteröityvät järjestelmään omilla tiedoillaan ja
ostavat lapselleen liiton lisenssin / seuran jäsenyyden oman profiilinsa kautta.
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4. Kirjauduttuasi Suomisportiin tarkista, onko sinulle tallennettu järjestelmään oikea
vyöarvo. Profiilisivusi yläreunassa pitäisi olla diplomi-kuvake, jossa lukee nykyinen
vyöarvosi. Ja sen vieressä "Katso meriittien tiedot" painike. Klikkaa ja tarkista. Jos
niissä on mielestäsi vikaa/puutteita, ole yhteydessä oman seurasi Suomisport-
pääkäyttäjään tai puheenjohtajaan ja pyydä heitä korjaamaan/täydentämään
meriittitiedot Suomisport-profiiliisi.

Liiton jäsenlisenssin ja vakuutuksen ostaminen

1. Klikkaa Suomisportin profiilisivullasi "Ostamaan" -painiketta.
Tai vaihtoehtoisesti käytä tätä suoraa linkkiä: https://www.suomisport.fi/purchase

2. Sinulta kysytään ensin, mitä haluat ostaa. Valitse "Lisenssin/Pelipassin tai vakuutuk-
sellisen lisenssin/pelipassin".

3. Valitse seuraavaksi, ostatko lisenssin itsellesi vaiko lapsellesi.

4. Etsi lajisi syöttämällä ensin tekstikenttään hakusanaksi "kendo" ja valitsemalla sitten
Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry:n lajivalikoimasta oma päälajisi.

Huom. Yhdellä ja samalla lisenssillä pystyt harrastamaan liiton kaikkia lajeja, joten
sinun ei tarvitse erikseen ostaa lisenssiä kaikille harrastamillesi lajeille. Yksi lisenssi
per harrastaja riittää.

5. Valitse ”FKA Lisenssi ja vakuutus”, jos olet vanha harrastaja eli olet harrastanut liiton
lajeja jo aikaisempinakin vuosina. Valitse ”FKA Lisenssi ilman vakuutusta”, jos sinulla
on jo budolajit kattava vakuutus esim. jonkun toisen kamppailulajiharrastuksen
kautta. Valitse ”FKA Peruskurssilisenssi”, jos olet uusi harrastaja eli olet vasta tänä
vuonna aloittanut liiton lajien harrastamisen.

6. Etsi ja valitse oma seurasi.

7. Tarkista tilauksesi tiedot yhteenvetosivulta. Jos ne ovat kunnossa, klikkaa "Hyvältä
näyttää, jatketaan maksamaan".

8. Valitse maksutapa, lue ja hyväksy pakolliset ehdot ja hoida maksu klikkaamalla
"Jatka maksamaan".
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Oman seurasi jäsenmaksun maksaminen

Mikäli seurasi on tehnyt Suomisportin kanssa maksupalvelusopimuksen, voit maksaa
seurasi jäsenmaksun Suomisportissa seuraavasti:

1. Klikkaa Suomisportin profiilisivullasi "Ostamaan" -painiketta.
Tai vaihtoehtoisesti käytä tätä suoraa linkkiä: https://www.suomisport.fi/purchase

2. Sinulta kysytään, mitä haluat ostaa. Valitse "Jäsenyyden".

3. Valitse seuraavaksi, ostatko seuran jäsenyyden itsellesi vaiko lapsellesi.

4. Etsi ja valitse oma seurasi.

5. Valitse itsellesi sopiva jäsenyystyyppi ja maksa valitsemallasi maksutavalla
annettujen ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja

Jos tarvitset neuvoja Suomisportin käyttöön liittyen, lähetä viestiä osoitteeseen
suomisport@fka.fi.

Jos sinulla on kysyttävää oman seurasi jäsenyystyyppeihin liittyen, ole yhteydessä oman
seurasi väkeen.
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