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Jäsenmaksuohje: Peruskurssi (lapset ja aikuiset) 

 

Tämä ohje koskee Lahden judoseurassa peruskurssilla aloittaneita lapsia ja aikuisia. 

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 2). Näin saat 

Judoliiton jäsenyyden voimaan. Jäsenyys sisältää judoliiton tapaturmavakuutuksen, mahdollinen 

lisävakuutus on vapaaehtoinen. 

Jäsenen tulee lisäksi tehdä kutsulinkin kautta pyyntö liittyä Lahden judoseuran jäseneksi (Vaihe 3.). 

Jäseneksi liittymisen jälkeen tulee vielä liittyä harjoitusryhmän jäseneksi. Jäsen- ja harjoittelumaksut 

ovat maksettavissa ryhmien puolella (Vaihe 4.). 

Ryhmät ovat nyt uusi toiminto Lahden Judoseurassa. Kaikkien seuran jäsenten tulee liittyä omaan 

ryhmäänsä, jotta mahdollinen ryhmäkohtainen tiedotus saadaan toimimaan. 

 

 

Ohje on kauden 1.8.2022-31.7.2023 kolmivaiheiseen Suomen Judoliiton sekä Lahden Judoseuran 

jäsen- ja harjoittelumaksujen maksamiseen Suomisport-palvelun kautta: 

 

VAIHE 1: Rekisteröityminen SuomiSport-palveluun 
   Huom. Jos sinulla ja lapsellasi on jo olemassa SuomiSport-tili -> Siirry suoraan vaiheeseen 2. 

1. Mene osoitteeseen www.suomisport.fi ja klikkaa Kirjaudu. 

2. Luodaksesi uuden profiilin, anna sähköpostiosoitteesi, johon sinulle lähetetään linkki profiilin 

luomista varten. Alaikäisen lapsen huoltaja: Käytä omaa yhteystietoasi! 

3. Klikkaamalla sähköpostiisi saapunutta linkkiä, voit jatkaa profiilin luomista. 

4. Lisää loput tilin luomiseen tarvittavat tietosi ja klikkaa Luo tili. 

5. Kun profiili on luotu onnistuneesti, näet omat tietosi. 

6. Kun ostat jäsenyyttä huollettavalle lapsellesi, sinun täytyy lisätä lapsen tiedot klikkaamalla 

profiilistasi kohtaa Lisää lapsi. 

7. Voit lisätä lapsen tietoihin lapsen oman puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen, mikäli hänellä 

sellaiset on. Jos ei ole, jätä kohdat tyhjiksi. 

 

VAIHE 2: Suomen Judoliiton jäsenyys ja sen 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. 

http://www.suomisport.fi/
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• Klikkaa sivun valikosta Ostamaan 

• Valitse: Lisenssin/pelipassin tai vakuutuksellisen lisenssin/pelipassin 

• Valitse: Itselleni tai Lapselleni 

• Valitse lajiksi judo (Suomen Judoliitto) 

• Valitse maksuvaihtoehto (sisältää vakuutuksen): 

Yli 18-vuotiaiden liiton jäsenmaksu 110€ 

Alle 18-vuotiaiden liiton jäsenmaksu 85€ 

• Valitse seura: Lahden Judoseura 

• Valitse: En tarvitse vakuutusta (Lisäturvavakuutus 90€ on vapaaehtoinen) 

• Tarkista tiedot (Huomioi, että vaikka yläreunassa näyttää, että ”Ei vakuutusta”, judoliiton 

jäsenmaksuun sisältyy siitä huolimatta aina vakuutus) 

• Maksa (mm. verkkopankki, MobilePay, luottokortti, lasku) 

• Vakuutuksesi astuu voimaan heti seuraavana päivänä 

 

VAIHE 3: Lahden Judoseura r.y.:n jäseneksi liittyminen (SuomiSport: Jäsenyydet) 

Liittyminen Lahden Judoseuran jäseneksi jäsenluokkaan: Seurajäsenyys 2022-2023. 

• Klikkaa kutsulinkistä ja kirjaudu Suomisport-tilillesi lähettääksesi liittymispyyntö seuralle. 

• Huomioi, että lähetät liittymispyynnön oikein, joko itsellesi tai lapsellesi. 

• Seurakäyttäjä käy hyväksymässä liittymispyyntösi 1-5 päivän kuluessa. 

• Kun pyyntösi on hyväksytty, sinulla näkyy Lahden Judoseuran jäsenyyskortti. 

Lahden Judoseura ei voi lisätä ketään uutta jäsentä jäseneksi. Jäsenen tulee aina ensimmäisellä 

kerralla hakea seuran jäsenyyttä, joka voidaan hyväksyä seurakäyttäjän toimesta. 

Linkki liittymispyynnön lähettämiseen: 

https://seurat.suomisport.fi/invite/15fd5d01-7ee4-427b-a8d2-267388e5cb51  

 

VAIHE 3: Seurajäsenyyden sekä harjoitusmaksun maksaminen (SuomiSport: Ryhmät) 

Liity ryhmään erillisen kutsulinkin kautta, joka lähetetään sinulle myös sähköpostitse. Kun olet 

ryhmän jäsen, sinulle avautuu ryhmäkohtainen maksuvaihtoehto. Jos tarvitset perhealennuksen, 

eikä sitä vaihtoehtoa sinulla näy, olethan yhteydessä Jenni Marjaseen. 

 

Lasten peruskurssi-ryhmä: 

https://seurat.suomisport.fi/invite/7e1fbbd6-77a4-4a92-b028-fda2b11b59e7  

Aikuisten peruskurssi-ryhmä: 

https://seurat.suomisport.fi/invite/116ec32d-1db4-4603-8f7c-1a91ed5f3796  

  

https://seurat.suomisport.fi/invite/15fd5d01-7ee4-427b-a8d2-267388e5cb51
https://seurat.suomisport.fi/invite/7e1fbbd6-77a4-4a92-b028-fda2b11b59e7
https://seurat.suomisport.fi/invite/116ec32d-1db4-4603-8f7c-1a91ed5f3796
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Kun kaikki vaiheet on kunnossa sinulla näkyy SuomiSportissa seuraavat: 

Lisenssit: liittolisenssi 2022-2023 

Jäsenyydet: Seurajäsenyys 2022-2023 

Ryhmät: oma harjoitusryhmäsi (Lasten tai aikuisten peruskurssi) 

 

 

Jos sinulla herää kysymyksiä liittyen SuomiSportin käyttöön tai maksujen maksamiseen, olethan 

yhteydessä 

Jenni Marjanen p.0503516284 / marjanen.jenni@gmail.com 

mailto:marjanen.jenni@gmail.com

