
SEURAPASSI JA HARRASTEREKISTERÖINNIT

MITÄ – MIKSI – MITEN?



MITÄ

• Seurapassi 1: 

2€/henkilö (vakuutuksen kanssa 3€/henkilö)

o Seuralle joka järjestää luistelukoulua, kiekkokoulua, urheilukoulua jne.

o Syntynyt 09- ja myöhemmin

o HUOM! Ei voimassa sarjatoiminnassa

• Seurapassi 2: 

2€/henkilö (vakuutuksen kanssa 14€/henkilö)

o Seuralle joka järjestää Easy Hockey-, Special Hockey- tai muuta matalan kynnyksen toimintaa

o Syntynyt 04-11

o HUOM! Ei voimassa sarjatoiminnassa

• Harrasterekisteröinti: 

2€/henkilö (vakuutuksen kanssa 30€/henkilö 7vrk vakuutuksella tai 140€/henkilö koko kauden vakuutuksella)

o ennen 31.12.2004 synt.

o Täysi-ikäisten harrastetoiminta esimerkiksi aikuisten kiekkokoulut, pipolätkä, yksittäiset harrasteturnaukset jne. 

o HUOM! Ei voimassa sarjatoiminnassa



MIKSI REKISTERÖINTI?

Koko jääkiekon näkökulma: Yhteiskunnallisen ja valtakunnallisen vaikuttavuuden ja rahoituksen takia on kaikkien lajin 

harrastajien etu jos lajien vertailussa jääkiekolla on enemmän virallisia harrastajia. Harrastajien määrä vaikuttaa mm. lajin

rahoitukseen, tukitoimintoihin ja olosuhteiden kehittämiseen.

Seuran näkökulma: Paikallinen vaikuttavuus on suurempi mitä enemmän seuralla on virallisia jääkiekon harrastajia. 

Tulevaisuudessa jääkiekon harrastaminen ja matalan kynnyksen toiminta tulevat kasvamaan entisestään ja seurojen 

suuruusvertailussa olisi järkevää näkyä kaikki lajin harrastajat, koska tämä vaikuttaa paikalliseen tukeen, alueellisiin liiton 

tukitoimintoihin ja alueen olosuhteiden kehittämiseen.

Yksittäisten harrastetapahtumien järjestäjät: Tapahtumaan on mahdollista saada liiton kouluttamat erotuomarikerhojen 

erotuomarit ja liiton harrastamisen vastuuhenkilöiden mentoroinnin.

Harrastajan rekisteröintiä ei kannata jättää yksittäisen harrastajan harteilla, sillä rekisteröinnin hyöty on merkittävämpi seuralle kuin 

harrastajalle. Yksittäisen harrastetapahtuman järjestäjän on mahdollista saada rekisteröinnin avulla lisäpalveluita tapahtumaan.

Lisäksi harrasterekisteröinti antaa harrastajalle mahdollisuuden hankkia OP:n sporttiturva-vakuutuksen.



SUOMISPORTIN KIRJAUTUMINEN

• Pelipassit lunastetaan Suomisportin kautta. Miten kirjaudun Suomisporttiin? 

• Suomisport-palveluun kirjaudutaan tilaamalla kertakirjautumislinkki joko sähköpostiisi tai kertakirjautumiskoodi 

matkapuhelimeesi. www.suomisport.fi

• Katso tästä ohjevideo sporttitilin luontiin / kirjautumiseen

• Saat vastausviestissä sähköpostiin kirjautumislinkin, tai jos olet tilannut koodin matkapuhelimeesi, saat 4-numeroisen 

kirjautumiskoodin tekstiviestillä. Kirjautumiskoodi on kertakäyttöinen ja voimassa 10 minuuttia (sähköpostin kirjautumislinkki 30 

minuuttia). Saatuasi kirjautumislinkin, klikkaa sitä ja luo itsellesi oma Suomisport-sporttitili. Tilin luomiseen menee vain muutama 

minuutti.

• Vanhemman/huoltajan roolissa on ensin kirjauduttava Suomisporttiin ja sen jälkeen lisättävä huollettava oman tilin alle.

• Lataamalla Suomisport-mobiili puhelimeesi kertakirjautumista ei tarvita vaan palvelu kulkee aina taskussasi.

• Suomisportin usein esitetyt kysymykset https://info.suomisport.fi/faq-kysymykset/

http://www.suomisport.fi/
https://youtu.be/r4UScEULX10
https://info.suomisport.fi/faq-kysymykset/


MITEN – SEURAN OMA LOMAKE

Kun suunnittelette tulevan kauden toimintaa, huomioikaa myös harrastajien rekisteröinti toiminnan 

suunnittelu- ja hinnoitteluvaiheessa -> rekisteröinnin hinta kannattaa lisätä  toimintamaksuun.

Kun teet tapahtumailmoittautumista (esim. LKK), tarkista että keräät osallistujilta tarvittavat tiedot rekisteröintiä varten

• Suosittelemme tekemään ilmoittautumislomakkeen Suomisportissa, jolloin saat automaattisesti rekisteröintiin tarvittavat tiedot

• Mikäli käytät omaa ilmoittautumislomaketta, tarvitset harrastajalta rekisteröintiä varten seuraavat tiedot:

o Etu- ja sukunimi

o Henkilötunnus

o Puhelinnumero (jos alle 18-v niin voi olla vanhemman/huoltajan puhelinnumero)

o Sähköposti (jos alle 18-v niin voi olla vanhemman/huoltajan sähköposti)

o Osoitetiedot

Jos rekisteröitävä on alle 18-v niin tarvitaan myös seuraavat tiedot

o Vanhemman etu- ja sukunimi

o Vanhemman/huoltajan puhelinnumero 

o Vanhemman/huoltajan sähköposti

Mikäli et halua pyytää harrastajalta henkilötunnusta, pitää harrastajan käydä itse luomassa suomisport-profiili ja antaa sportti-id 

ilmoittautumisen yhteydessä järjestäjälle. Jos ilmoitetaan alle 18-vuotiasta, pitää vanhemman/huoltajan luoda ensi oma profiili ja sen 

jälkeen lisätä lapsi huollettavaksi. HUOM! Muista ohjeistaa huoltajaa antamaan lapsen sportti-ID. 

https://www.youtube.com/watch?v=g46kkDgNYwc&feature=youtu.be


MITEN

1. Käy lataamassa excel-pohja täältä, täytä pyydetyt harrastajien tiedot excel-pohjaan.

2. Mene osoitteeseen www.suomisport.fi ja kirjaudu organisaatiokäyttäjänä sisään Suomisporttiin. Mikäli sivusto aukeaa 

henkilökohtaiseen profiilisi vaihda seuraprofiiliin sivuston oikeasta yläreunasta oman nimesi kohdalta.

3. Mene ylänavigaatiosta kohtaan ostamaan

4. Valitse lisenssejä/pelipasseja liikkujille –>

5. Hae laji ”Jääkiekko” ->

6. Valitse sopiva tuote esim. harrasterekisteröinti -> 

7. Valitse tarvitsevatko liikkujat vakuutusta -> 

8. Valitse tuo uusia liikkujia excelistä -> 

9. Valitse haluan tuoda liikkujia täysillä tiedoilla tai haluan tuoda liikkujia sportti-id:llä -> 

10. Lataa excel -> 

11. Tuo liikkujat nippuun -> 

12. Lisää liikkujat nippuostoon ->

13. Valitse ”valitut liikkujat” ja poista mahdolliset virheet (esim. harrastajalla on jo valmiiksi pelipassi)

14. Kun liikkujat on valittu nippuun voi organisaatiokäyttäjä joko maksaa laskun verkkomaksuna omilla (henkilökohtaisilla) 

tiedoillaan, seuran tiedoilla (seuran verkkopankkisovelluksella) tai lisätä nippulaskun seuran ostoskoriin, josta esim. 

rahastonhoitaja voi sen käydä maksamassa.  

https://www.dropbox.com/s/dkxix5msighljsp/suomisport_excelpohja_kaikki_tiedot.xlsx?dl=1


MITEN – YKSITTÄISEN 
HARRASTETURNAUKSEN/TAPAHTUMAN JÄRJESTÄJÄ

Mikäli järjestäjällä ei ole käyttäjäoikeuksia Suomisportin seuraprofiiliin, voitte tehdä harrasterekisteröinnin alla olevien ohjeiden 

mukaisesti. Järjestäjä voi rekisteröidä ne pelaajat joilla ei ole valmiiksi pelipassia.

1. Käy lataamassa excel-pohja täältä, täytä pyydetyt harrastajien tiedot excel-pohjaan. Harrastajilta tarvittavat tiedot:

• Etu- ja sukunimi

• Henkilötunnus

• Puhelinnumero (jos alle 18-v niin voi olla vanhemman/huoltajan puhelinnumero)

• Sähköposti (jos alle 18-v niin voi olla vanhemman/huoltajan sähköposti)

• Osoitetiedot

2. Lähetä täytetty excel ja laskutustiedot sähköpostilla osoitteeseen teemu.vanhala@finhockey.fi

3. Kun maksu on suoritettu tehdään harrastajien rekisteröinti Jääkiekkoliiton toimesta

4. Tämän jälkeen on mahdollista saada mm. erotuomarikerhoilta viralliset tuomarit tapahtumaan

https://www.dropbox.com/s/dkxix5msighljsp/suomisport_excelpohja_kaikki_tiedot.xlsx?dl=1
mailto:teemu.vanhala@finhockey.fi


LISÄÄ OHJEITA LÖYTYY:

• Suomisport tuki: https://www.tuki.suomisport.fi/ohjeet-ja-tuki-seurapalvelu

• Suomisport usein esitetyt kysymykset: https://info.suomisport.fi/kysymykset/

• Tuoteselosteet: http://www.finhockey.fi/index.php/seuralle/pelipassit#pelipassien-vakuutusten-tuoteselosteet

• Jääkiekkoliiton pelipassiohjeistus seuroille: http://www.finhockey.fi/index.php/seuralle/pelipassit

https://www.tuki.suomisport.fi/ohjeet-ja-tuki-seurapalvelu
https://info.suomisport.fi/kysymykset/
http://www.finhockey.fi/index.php/seuralle/pelipassit#pelipassien-vakuutusten-tuoteselosteet
http://www.finhockey.fi/index.php/seuralle/pelipassit


KIITOS!


