
Kevään SM-kilpailuihin ilmoittautuminen 
 

Seuran yhteyshenkilö ilmoittaa nostajat kevään 2021 SM-kilpailuihin ensin Suomisportin kautta, jonka 

yhteydessä myös maksetaan osallistumismaksut. Suomisport sallii vain vuoden 2021 lisenssin maksaneiden 

nostajien ilmoittamisen. Vain Suomisportin kautta maksetut ilmoittautumiset hyväksytään. Nostajat voivat 

nähdä omasta Suomisport-profiilistaan, kun heidät on ilmoitettu SM-kilpailuihin. 

Kun ilmoittautuminen ja osallistumismaksut on hoidettu Suomisportin kautta, seuran yhteyshenkilö 

ilmoittaa nostajien lisätiedot (ikäluokka, painoluokka, tehty tulos) liiton sivuilla olevan lomakkeen kautta. 

Suomisportista ilmoittautumisen yhteydessä saatu kuitti liitetään lomakkeeseen. Lomake on lähetetty 

onnistuneesti, kun lomakkeen tiedot sisältävä automaattinen vastausviesti on saapunut ilmoittajan 

sähköpostiin.  

Ilmoittautumisen tekeminen vaihe vaiheelta: 
1. Seuran yhteyshenkilö tekee SM-kilpailuihin ilmoittautumisen osoitteessa 

https://www.suomenvoimanostoliitto.fi/sm-kilpailuihin-ilmoittautuminen/.  

2. Sivun alussa on Suomisport-ilmoittautumislinkit, joiden kautta mm. osallistumismaksut maksetaan. 

SM-kilpailuiden alla on eri osallistumismaksuille omat linkkinsä: 

• alle 14- ja alle 18-vuotiaat (30 € penkkipunnerrus, 40 € voimanosto) 

• muut ikäluokat (60 € penkkipunnerrus, 70 € voimanosto) 

• avoin ja oma ikäluokka (120 €) 

3. Suomisportissa: kirjaudu sisään seurakäyttäjän tunnuksilla oikeasta yläkulmasta. Klikkaa 

kirjautumisen jälkeen napista ”Ilmoita jäseniä seurasta”. Mikäli nappi ei toimi, sinulla ei ole seurasi 

seurakäyttäjän oikeuksia. Hanki seurakäyttäjän oikeudet liiton Suomisport-ohjeiden 

(https://www.suomenvoimanostoliitto.fi/voimanosto/saannot/) mukaisesti (julkaistu myös 

Voimanostajassa 4/2020), Suomisportin asiakaspalvelu ja liiton moderaattori 

(ville.niskanen@svnl.fi) auttavat tarvittaessa. 
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4. Ilmoita nostajat kilpailuun sivuston opastuksen avustuksella. Huom. et voi ilmoittaa henkilöitä, joilla 

ei ole voimassa olevaa lisenssiä. Ota maksusta saamasi kuitti talteen. Yksi kuitti riittää, jos ilmoitat 

nostajia eri osallistumismaksuilla eri linkkien kautta. 

5. Ilmoitettuasi ja maksettuasi nostajat Suomisportin kautta, palaa takaisin SM-ilmoittautumissivulle. 

Sivun lopussa on lomake, jolla ilmoitat nostajien lisätiedot (ikäluokka, painoluokka, tehty tulos). 

Täytä lomake siinä olevien ohjeiden mukaisesti. Huom! Seurasta pelkkä lyhenne, tehty tulos ilman 

päivämäärää. Muista syntymävuodet! Voit ilmoittaa lisätiedot yhdellä lomakkeella, vaikka olisitkin 

maksanut osallistumismaksut useamman linkin kautta. Yksi kuitti riittää, jos ilmoitat nostajia eri 

osallistumismaksuilla eri linkkien kautta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Ilmoita lisätiedot painamalla ”Lähetä”. Lisätietojen lähetys onnistui, jos Lähetä-napin alapuolella 

lukee vihreällä reunustettuna ”Kiitos viestistäsi. Se on lähetetty.”  

 

Lähettämäsi lisätiedot lähetetään myös automaattisena vastausviestinä sähköpostiisi, josta voit vielä 

tarkistaa että tiedot ovat oikein. Tarkista roskapostikansio, jos viestiä ei näy. Lisätietoja voi korjata 

lomakkeen kautta ilmoittautumisajan päättymiseen asti. 

 



Nostajat voivat nähdä omasta Suomisport-profiilistaan, kun heidät on ilmoitettu SM-kilpailuihin. Myös 

seurakäyttäjät voivat nähdä saman tiedon nostajien profiileista. Seurakäyttäjänä nostajien profiileihin 

pääsee mm. seuran etusivun kautta: Raportit (Hallinnon alla) -> Liikkujat. Ilmoittautuminen on hyväksytty, 

kun tiedot ovat ajan tasalla Suomisportissa, mikäli lisätietolomakkeen lähettämisessä on ongelmia.  

 

 

Ongelmatilanteissa ole yhteydessä liiton moderaattoriin ville.niskanen@svnl.fi.  
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