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Suomen Voimanostoliitto siirtyy käyttämään SUOMISPORTia lisenssi- ja 
jäsentietojärjestelmänään 1.1.2021 lukien siirryttäessä uuteen 

Antidopingsopimukseen 2021. 
 

SUOMISPORT on koko urheiluyhteisön yhteinen, nykyaikainen ja helppokäyttöinen digitaalinen 
urheilupalvelu. Suomisport helpottaa liittojen ja seuratoimijoiden sporttiarkea ja samalla kertyy 

luotettavaa dataa liiton ja seuran toiminnasta. 
 

Suomisport on jäsenpalvelu liitoille ja seuroille. Suomisporttia käyttää jo 86 lajiliittoa, 130 
urheilulajia, tuhansia urheiluseuroja sekä yli 380 000 kirjautunutta liikkujaa. Suomisport kasvaa 

vauhdilla ja sitä kehitetään koko ajan. 
 

Parhaillaan kehityksen fokuksessa ovat palvelut seuroille. Kehitystyötä tehdään yhdessä 
pilottiseurojen kanssa. Jo nyt seuroille käytössä olevista palveluista löytyy lisää tietoa  

LANDING PAGE | suomisport 
 

Suomisportin seurapalvelu tulee helpottamaan seuran arjen haasteita sekä tukemaan 
seuratoimijoiden arkea. Palvelu rakentuu mobiili edellä – sekä liikkuja että seurakäyttäjä voi 
hallinnoida sporttiarjen toimintoja sekä Suomisport-mobiilisovelluksessa että tietokoneella. 

 
Lue lisää seurapalvelusta:  

 
https://www.olympiakomitea.fi/2019/06/10/helpompaa-sporttiarkea/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tuki.suomisport.fi/
https://www.olympiakomitea.fi/2019/06/10/helpompaa-sporttiarkea/
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Suomisport seurakäyttäjälle 
 
Seurakäyttäjät rekisteröityvät Suomisportiin kuten urheilijatkin. Luo oma Suomisport tili 
https://www.suomisport.fi/ ja tutustu Suomisportin seurapalveluun seurasi toimintojen 
kehittämiseksi. 
 
Suomisportin seurakäyttäjänä pääset ostamaan jatkossa ns. lippulisenssejä seurasi nostajille sekä 
hallinnoimaan seurasi nostajien kilpailuoikeuden Suomisportissa. 
 
Mikäli seura ei päätä ottaa käyttöön Suomisportin kaikkia ominaisuuksia, niin seurakäyttäjälle 
riittää vaiheen 1. tekeminen! 
 
Seurakäyttäjä toimi näin: 
   
 Voit ladata myös ensimmäisen version Suomisportin käyttöönoton oppaasta tästä >>   
 

1. Ilmoittautuminen Suomisport Seurapalvelu 1.0:n käyttöönoton polulle tästä >>  
2. Maksupalvelun aktivointi. Seurapalvelun toiminnot saa käyttöön, kun aktivoidaan 

maksupalvelu.  
Sopimus käytöstä tehdään Svea Paymentsin kanssa. Tässä ohjeet aktivointiin   

3. Valmistelu. Jotta palvelun käytön aloittaminen olisi mahdollisimman sujuvaa, kannattaa 
valmistelut tehdä ennakkoon. Voitte tutustua toimintoihin itsenäisesti tämänhetkisten 
tukimateriaalien avulla www.tuki.suomisport.fi/ohjeet-ja-tuki- 
seurapalvelu tai osallistua esittelytilaisuuksiin. Kaikki tulevat esittelyt löydätte täältä >>   

 
Myös me Suomisportin asiakaspalvelu auttaa Sinua eteenpäin! Ole rohkeasti yhteydessä.   
 

suomisport@olympiakomitea.fi  
  
Tällä hetkellä Suomisport Seurapalvelusta on julkisena versio 1.0, jossa on käytettävissä 
toimintojen ensimmäiset versiot. Myöhemmin loppuvuoden aikana julkaistaan versio 2.0, jossa 
paranneltuja sekä uusia toimintoja. Lisää päivityksistä uutiskirjeessämme. Käyttöönottoon 
ilmoittautuneet seurat pääsevät postituslistalle.   
 
Suomisport uudistuu joulukuussa, joten seuraa ohjeiden uusiutumista! 

 
Suomisportin ohjeet ja tuki löytyvät Suomisportin sivuilta https://www.tuki.suomisport.fi/ohjeet-
ja-tuki-seurapalvelu  
 
 
 
 
 
 

https://info.suomisport.fi/seurapalvelu/
https://de268f2b-8a45-45eb-820d-76a81513261c.filesusr.com/ugd/7d9c8e_4598782930cc4c8aab10a6295dee509d.pdf
https://www.suomisport.fi/events/0bbefb04-88ec-4b10-844e-138ff2ffab1e
https://de268f2b-8a45-45eb-820d-76a81513261c.filesusr.com/ugd/7d9c8e_53bd0899cdbd49449a11db44d668ddb9.pdf
http://www.tuki.suomisport.fi/ohjeet-ja-tuki-%20seurapalvelu
http://www.tuki.suomisport.fi/ohjeet-ja-tuki-%20seurapalvelu
https://www.suomisport.fi/events?dateTimeRangeEnd=&dateTimeRangeStart=&organizers=&purpose=EDUCATION&searchTerm=Seurapalvelu&sportIds&tagIds#list
mailto:suomisport@olympiakomitea.fi
https://www.tuki.suomisport.fi/ohjeet-ja-tuki-seurapalvelu
https://www.tuki.suomisport.fi/ohjeet-ja-tuki-seurapalvelu
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Suomisport nostajalle, tuomarille, valmentajalle – näin ostat lisenssin / 
solmit antidopingsopimuksen 
 
Katso ohje Youtubesta Sporttitilin luomiseen / sisäänkirjautumiseen. 
https://www.youtube.com/watch?v=M6t4DHSBrqA&feature=youtu.be  
 

1. Kirjaudu sisään Suomisportiin www.suomisport.fi 
2. Aloita tilin luominen / kirjaudu sisään antamalla sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi 
3. Saat linkin sähköpostiisi tai tekstiviestinä kirjautumiskoodin, jolla jatkat kirjautumista 
4. Anna tilisi luomiseksi tarvittavat tiedot ja klikkaa lopuksi ”Luo tili”. Alaikäisen lapsen huoltaja 

– käytä omia tietojasi! 
5. Luotuasi tilisi Suomisportiin, näet oman profiilisi. 
6. Aloita lisenssin hankkiminen Osta lisenssi -kohdasta. 
7. Valitse, ostatko lisenssin itsellesi vai huollettavalle lapsellesi. Jos ostat lisenssiä lapsellesi, 

täytä ensin lapsesi tiedot. 
8. Hae laji, johon olet hankkimassa lisenssiä – Voimanosto ja penkkipunnerrus 
9. Näet Voimanoston lisenssit. Valitse haluamasi lisenssi.  

Solmi antidopingsopimus erikseen vain, jos et ole kilpailemassa tänä vuonna ja haluat säi-
lyttää aiemman antidopingsopimuksesi voimassa ilman kolmen kuukauden alkukarenssia 
tai olet uusi harrastaja ja haluat, että kolmen kuukauden alkukarenssi lähtee kulumaan jo 
tämän vuoden puolelta. 

10. Valitse lisenssiseurasi, jonka jäsen olet. Edustusoikeutesi on sidottu valitsemaasi seuraan. 
Seuran vaihtaminen edellyttää jatkossa seurasiirron tekemistä liitolle. 

11. Varmista yhteenvedosta, että kaikki on kunnossa. Tarvittaessa voit muuttaa tekemiäsi 
valintoja yhteenvedossa. Kun tietosi ovat kunnossa, valitse ”Hyvältä näyttää” ja jatka 
maksamaan. Tämän jälkeen Sinua pyydetään täydentämään osoitetietosi, jos niitä ei ole 
vielä profiilissasi.  

12. Valitse haluamasi maksutapa ja maksa lisenssisi. Palaa myyjän palveluun. Saat lisenssin 
ostostasi maksutiedot / kuitin sähköpostiisi ja näet ostamasi lisenssin tiedot aina omassa 
profiilissasi. 
 
Kilpailulisenssin maksaessasi hyväksyt samalla liiton uuden antidopingsopimuksen, joka 
tulee voimaan 1.1.2021 alkaen ja on voimassa toistaiseksi, kunnes jompikumpi osapuoli 
sen irtisanoo. Irtisanomisaika on yksi kuukausi.  
 
Myös pelkästään antidopingsopimuksen solmiminen on mahdollista. Kun nostaja 
(alaikäisen kyseessä ollessa huoltaja) on kerran solminut antidopingsopimuksen, niin 
jatkossa seurakäyttäjä voi hankkia lisenssin nostajan puolesta ns. nippulisenssinä. 
Antidopingsopimuksen lisäksi lisenssinostaja sitoutuu voimanoston kilpailu- ym. sääntöihin 
ja kurinpitosääntöihin. 
 
Tuomareilla ja valmentajilla sitoutuminen ei ulotu antidopingsopimukseen. Halutessaan 
myös tuomari tai valmentaja voi solmia antidopingsopimuksen. Tuomari- ja 
valmentajalisenssin voi hankkia myös seurakäyttäjä. 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=M6t4DHSBrqA&feature=youtu.be
http://www.suomisport.fi/
https://www.suomenvoimanostoliitto.fi/voimanosto/saannot/
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