
Jatkavat judokat (Juniorit ja Aikuiset)  

  

Loviisan seudun judoseura Arashi ry  www.arashi.fi  

Ohjeet ilmoittautumiseen ja maksuihin 

Tämä ohje koskee Arashissa harjoittelevia värivöisiä harrastajia, jotka ovat olleet mukana judotoiminnassa 
viime kaudella ja joilla on olemassa jo suomisport-tili. 
Suomen Judoliitto ja sen myötä sen jäsenseurat käyttävät jäsenyyksien ja maksujen hallinnoinnissa 

Suomisport-palvelua. Judoliiton ja seurojen jäsenyydet maksetaan nyt pääsääntöisesti verkossa.  

Jäsenen tulee itse ostaa Suomen Judoliiton lisenssimaksu Suomisportissa (Vaihe 1). Näin saat Judoliiton 
lisenssin voimaan. Lisenssi sisältää judoliiton tapaturmavakuutuksen, mahdollinen lisävakuutus on 
vapaaehtoinen. 
Jäsenellä tulee olla myös Arashin seurajäsenyys voimassa. Jäsenyys tulee voimaan seurakäyttäjän toimesta, 
kun olet maksanut Arashin jäsen- ja kausimaksun, mikäli olet ollut jäsen viime kaudella. Jos olet ollut seuran 
jäsen aiemmin ja sinulla on suomisportti-tili pyydä seuran sihteeriltä kutsulinkki, jolla haet seuran jäseneksi. 
Lisenssimaksun jälkeen tulee vielä ilmoittautua harjoitusryhmän jäseneksi. Jäsen- ja harjoittelumaksut ovat 
maksettavissa ryhmien puolella (Vaihe 2).  
Ryhmät ovat nyt uusi toiminto Arashissa. Kaikkien seuran jäsenten tulee ilmoittautua omaan ryhmäänsä, 
jotta mahdollinen ryhmäkohtainen tiedotus saadaan toimimaan.  

Ohje on kauden 1.8.2022-31.7.2023 kaksivaiheiseen Suomen Judoliiton sekä Arashin jäsen- ja 
kausimaksujen maksamiseen Suomisport-palvelun kautta:  

VAIHE 1: Suomen Judoliiton lisenssin maksaminen (Suomisport: Lisenssit)  
 
• Mene osoitteeseen suomisport.fi  
• Anna sivulla olevaan kirjautumiskenttään puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi. Tähän 
numeroon/sähköpostiosoitteeseen saat kirjautumiskoodin.  
• Tarkista, että omat /huollettavasi yhteystiedot ovat ajan tasalla.  
• Klikkaa sivun valikosta Ostamaan  
• Valitse: Lisenssin/pelipassin tai vakuutuksellisen lisenssin/pelipassin  
• Valitse: Itselleni tai Lapselleni  
• Valitse lajiksi Judo (Suomen Judoliitto)  
• Valitse maksuvaihtoehto (sisältää vakuutuksen) 
• Valitse seura: Loviisan seudun judoseura Arashi  
• Valitse: En tarvitse vakuutusta (Lisäturvavakuutus 90€ on vapaaehtoinen)  
• Tarkista tiedot (Huomioi, että vaikka yläreunassa näyttää, että ”Ei vakuutusta”, judoliiton lisenssiin 
sisältyy siitä huolimatta aina vakuutus)  
• Maksa (mm. verkkopankki, MobilePay, luottokortti, lasku)  
• Vakuutuksesi astuu voimaan heti seuraavana päivänä 

VAIHE 2: Seurajäsenyyden sekä kausimaksun maksaminen (Suomisport: Ryhmät)  
Ilmoittaudu ryhmään erillisen linkin kautta, joka on seuran www.arashi.fi nettisivuilla.  

Kun olet ryhmän jäsen, sinulle avautuu ryhmäkohtainen maksuvaihtoehto Suomisport-tilillesi. Valitse 
sopiva maksuvaihtoehto ja maksa seuran jäsen- ja kausimaksu. 

Kun kaikki vaiheet on kunnossa sinulla näkyy Suomisportissa seuraavat:  

Lisenssit: liittolisenssi 2022-2023  
Jäsenyydet: Seurajäsenyys 2022-2023  
Ryhmät: oma harjoitusryhmäsi  

Jos sinulla herää kysymyksiä liittyen Suomisportin käyttöön tai maksujen maksamiseen, olethan yhteydessä 
Jari Orava puh 050-3747368 tai sähköposti sihteeri@arashi.fi  
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