
Ohje Haukiputaan Veikot judojaoston Hauve-kan ry:n jäsen- tai liittymismaksun 

sekä Judoliiton lisenssimaksun maksamiseen 

Jäsenmaksukäytäntö on muuttunut kaudelle 2021-2022. Edelleen jäsentiedot kerätään ja maksut hoidetaan 

Suomisport-palvelun kautta, mutta eri tavalla kuin aikaisemmin. Viime kaudella suoritettiin vain yksi maksu 

Judoliitolle ja siitä ohjautui automaattisesti osa seuran jäsenmaksuksi. Uudessa käytännössä jokaisen 

jäsenen on maksettava kaksi erillistä maksua, Judoliitolle maksettava lisenssimaksu ja seuran 

jäsenmaksu. 

Judoliiton lisenssimaksun maksaneet saavat: 

 Judoharrastuksen kattavan tapaturmavakuutuksen. Alle 18-vuotiailla jäsenillä maksimi 

korvaussumma on 5000 euroa ja aikuisilla 7500 euroa. (Vakuutusturvaa on mahdollista korottaa 

vapaaehtoisella lisämaksulla.) TÄMÄ KOHTA EI KOSKE KUNTOILIJAJÄSENYYTTÄ! 

 Osallistua Judoliiton alaiseen kilpailutoimintaan. TÄMÄ KOHTA EI KOSKE KUNTOILIJAJÄSENYYTTÄ! 

 Osallistua Judoliiton koulutuksiin. TÄMÄ KOHTA EI KOSKE KUNTOILIJAJÄSENYYTTÄ! 

 Suorittaa Judoliiton tunnustamia vyöarvoja, joista vyöarvon suorittaja saa itselleen näyttävän 

vyödiplomin. 

 Mahdollisuuden tulla valituksi Judoliiton maajoukkuevalmennukseen sekä kansainvälisiin 

tapahtumiin, joihin Judoliitto lähettää joukkueita. TÄMÄ KOHTA EI KOSKE KUNTOILIJAJÄSENYYTTÄ! 

Seuran jäsenmaksun maksaneet saavat osallistua seuran järjestämiin harjoituksiin sekä muihin tilaisuuksiin 

ja toimintaan. 

 

Vaihe 1, Judoliiton lisenssimaksun / jäsenmaksun maksaminen 

Judoliiton lisenssimaksun pääset maksamaan Suomisport-palvelussa näin: 

1. Mene www.suomisport.fi ja valitse ylävalikosta  . 

2. Noudata avautuvan ikkunan ohjeita.  

 
 

3. Jos kirjaudut ensimmäistä kertaa, täydennä profiilisi tiedot ja valitse itsellesi haluttu 

käyttäjänimi/tunnus.  

4. Mikäli olet maksamassa jäsenmaksua lapsellesi, jota ei ole vielä palveluun rekisteröity, valitse 

sivustolta ”Lisää lapsi” ja anna tarvittavat tiedot.  

http://www.suomisport.fi/
http://www.suomisport.fi/


 

Kun olet luonut itsellesi ”sporttitilin” ja päässyt sisään palveluun, sieltä löytyy tällainen valinta: 

 

Valitse ”Lisenssin/pelipassin tai….” ja sen jälkeen kenelle olet ostamassa. 

 

 

Kirjoita lajikysymykseen ”Judo” 

 

  



Jos asioit lapsesi puolesta, sinulle ei edes tarjota yli 18-vuotiaan lisenssimaksua (hinta 110 €). 

Valitse alle 18-vuotiaalle 85 € maksu. (Alemmassa vaihtoehdossa on kirjoitusvirhe. Siinä pitäisi lukea alle 7-

vuotiaiden liiton jäsenmaksu.) 

 

Kun olet valinnut haluamasi lisenssimaksun, sinun pitää vielä valita mitä judoseuraa edustat. Hauve-Kan 

löytyy valikosta, kun alat kirjoittaa ”Hau.” 

 

Järjestelmä valitettavasti tyrkyttää sinulle vielä lisäturvavakuutusta. Älä valitse sitä, ellet ehdottomasti 

halua lisäturvaa.  

Vaihtoehtoon ”En tarvitse vakuutusta” sisältyy vakuutusturva 5000 euroon asti alle 18-vuotiaille ja 7500 

euroon asti aikuisille. 



 

”Kerrataanpa vielä” ja ”Siirry maksamaan” valintojen jälkeen joudut vielä hyväksymään alla näkyvät ehdot, 

jotta pääset lopulta hoitamaan maksun. 

 

Vaihe 2, seuran jäsenmaksun maksaminen 

Judoliiton lisenssimaksun lisäksi on siis maksettava myös Haukiputaan Veikkojen ja samalla sen judojaoksen 

jäsenmaksu. Se onnistuu Suomisport-palvelussa, mutta sekin valitettavasti vielä kaksivaiheisesti. Ensin on 

anottava jäsenyyttä (myös vanhat jäsenet joutuvat tekemään tämän) ja kun seurakäyttäjä on käynyt 

hyväksymässä anomuksen, pääset maksamaan maksun. 

Jäsenyyden anominen onnistuu nettilinkin kautta. Eri jäsenryhmille on omat linkit. 

Jäsenyyden haku linkit alla: 
 
Jäsen yli 18v:  
https://seurat.suomisport.fi/invite/c3104ed0-d0e8-4e30-b470-57dc630a1f5a 
 
Jäsen alle 18-vuotiaat: 
https://seurat.suomisport.fi/invite/6c18a941-5a18-4b39-8ce6-e6fb79374f68 
 
Jäsen alle 7-vuotiaat: 
https://seurat.suomisport.fi/invite/d6999919-90ea-4c9b-aeaf-d0b0bebab26d 
 
Jäsen yli 7-vuotiaat puoli kautta: 
https://seurat.suomisport.fi/invite/aba572cb-3f8f-47ed-a912-d3609ebbb83d 
 
Jäsen alle 7-vuotiaat puoli kautta: 
https://seurat.suomisport.fi/invite/1d0a99fa-48d8-4c95-8953-bc7e2893eb9a 
 
Jäsen kuntoilija: 
https://seurat.suomisport.fi/invite/412c8f61-1828-400b-a097-d81512f3dff8 
 

https://seurat.suomisport.fi/invite/c3104ed0-d0e8-4e30-b470-57dc630a1f5a
https://seurat.suomisport.fi/invite/6c18a941-5a18-4b39-8ce6-e6fb79374f68
https://seurat.suomisport.fi/invite/d6999919-90ea-4c9b-aeaf-d0b0bebab26d
https://seurat.suomisport.fi/invite/aba572cb-3f8f-47ed-a912-d3609ebbb83d
https://seurat.suomisport.fi/invite/1d0a99fa-48d8-4c95-8953-bc7e2893eb9a
https://seurat.suomisport.fi/invite/412c8f61-1828-400b-a097-d81512f3dff8


 

Linkki ohjaa sinut Suomisport-palveluun, johon on taas kirjauduttava sisään (ks Judoliiton lisenssin 

maksaminen). Kun Suomisport saa tiedon kenestä on kysymys, pääset rekisteröimään jäsenyysanomuksesi, 

ja joudut odottamaan, että seurakäyttäjä käy hyväksymässä sen. 

 

Kun jäsenyysanomus on hyväksytty, sinun täytyy kirjautua uudelleen Suomisport-palveluun. Palvelun 

ylävalikosta löytyy valinta ”Maksut”. Sieltä löydät avoimena olevat maksamattomat maksut ja myös jo 

maksetut maksut. Kun olet maksanut sekä Judoliiton lisenssimaksun että Hauve-kanin jäsenmaksun, voit 

hyvillä mielin osallistua harjoituksiin ja vakuutusturvasikin on kunnossa. 

 

 

 

Pahoittelemme syvästi tämän järjestelmän monimutkaisuutta… 

 

Ongelmatilanteissa ota yhteys: 

 

Jari Metso 

044 219 2019 

jarimetso@gmail.com 


