
Ryhmään liittymiseen on kaksi eri tapaa.

1. Ryhmän ilmoittautumissivu (diat 2-6)

2. Ryhmän suora liittymislinkki (diat 7-9)



1. Klikkaa seuralta saamaasi 

ilmoittautumissivun linkkiä

2. Ruudulle aukeaa kuvan mukainen 

ilmoittautumissivu 

3. Klikkaa ”Ilmoittaudu”, tai

”Minulla ei ole Suomisport tiliä –

haluan ilmoittaa lapseni ”

→

Sinut ohjataan 

kirjautumaan/rekisteröitymään 

Suomisporttiin

2.

3.



4. Kirjaudu/rekisteröidy tilaamalla 
kertakirjautumiskoodi joko puhelimeesi tai 
sähköpostiisi. 

• Huoltajana kirjaudu/ tee itsellesi tili tässä vaiheessa

Huom! jos sinulla on jo tili: 

• Tilaa koodi siihen sähköpostiin tai puhelinnumeroon, 

jotka ovat tilissäsi kirjautumistietoina

• Jos tilaat koodin palvelusta löytymättömään 

yhteystietoon > palvelu yrittää luoda sinulle uuden 

Sporttitilin.

Ongelmatilanteissa ole yhteydessä Suomisport 
asiakaspalveluun: Suomisport@olympiakomitea.fi

4.

mailto:Suomisport@olympiakomitea.fi


5. Kirjautumisen jälkeen klikkaa ”Ilmoittaudu” -

painiketta uudelleen!

6. Valitse kuka ilmoittautuu ryhmään

• Voit valita itsesi, tiliisi liitetyn huollettavan tai 

huollettavan kuka ei vielä ole liitettynä tiliisi

7. Vastaa järjestäjän mahdollisiin 

lisäkysymyksiin ja hyväksy asetetut ehdot 

→ siirry eteenpäin/ viimeistele 

ilmoittautuminen

5.

6.

7.



8. Jos ilmoittautumiseen on lisätty jokin maksu, 

sinun tulee maksaa maksu ilmoittautumisen 

yhteydessä

• Valittavanasi on useita erilaisia maksutapoja

• Maksamisen jälkeen ilmoittautuminen on 

suoritettu

• Ilmoittautumisen jälkeen saat vielä 

vahvistusviestin sekä kuitin sähköpostiisi

9. Kuitti / ilmoittautumisen tarkastelu löytyy 

Sporttitilistäsi Kalenteri –sivulta 

→ Omat ilmoittautumiset

8.

9.



10. Näet kaikki sinun ja huollettaviesi ryhmät 
Sporttitilistäsi Ryhmät –sivulta

• Helpoiten ryhmät, harjoituksiin ilmoittautumiset 
sekä maksujen maksamiset onnistuvat Suomisport 
mobiilisovelluksen kautta

• Lataa mobiilisovellus sovelluskaupastasi!

3.

10.



1. Klikkaa seuralta saamaasi ryhmän liittymislinkkiä

2. Kirjaudu/rekisteröidy tilaamalla 
kertakirjautumiskoodi joko puhelimeesi tai 
sähköpostiisi. 

• Huoltajana kirjaudu/ tee itsellesi tili tässä vaiheessa

Huom! jos sinulla on jo tili: 

• Tilaa koodi siihen sähköpostiin tai puhelinnumeroon, 

jotka ovat tilissäsi kirjautumistietoina

• Jos tilaat koodin palvelusta löytymättömään 

yhteystietoon > palvelu yrittää luoda sinulle uuden 

Sporttitilin.

Ongelmatilanteissa ole yhteydessä Suomisport 
asiakaspalveluun: Suomisport@olympiakomitea.fi

2.

mailto:Suomisport@olympiakomitea.fi


3. Valitse kuka liittyy ryhmään KLIKKAA HENKILÖN 
NIMESTÄ!

• Voit lisätä ryhmään itsesi tai huollettavasi, kenet on 

jo liitetty tiliisi tai huollettavallesi, joka ei vielä ole 

palvelussa/ liitettynä tiliisi.

3.

Click



4. Näet kaikki sinun ja huollettaviesi ryhmät 
Sporttitilistäsi Ryhmät –sivulta

• Helpoiten ryhmät, harjoituksiin ilmoittautumiset 
sekä maksujen maksamiset onnistuvat Suomisport 
mobiilisovelluksen kautta

• Lataa mobiilisovellus sovelluskaupastasi!

3.


