
Seurakäyttäjä:  
Ohje seurajäsenyyksien nippuostoon 

Suomisportissa



Milloin nippuosto tehdään?
• Nippuostot tehdään niiden pelaajien osalta, jotka ovat 

maksaneet seurajäsenyytensä suoraan seuralle 
(=jäsenmaksut ovat seuralla). Tilausta varten tarvitsette 
näiden pelaajien Sportti-ID-numerot. Numeron saa palveluun 
rekisteröitymisen yhteydessä. 


• Nippuostoissa liitetään nämä pelaajat mukaan Suomisportiin 
seuran jäseniksi. Tämä on tärkeää, sillä Suomisport toimii 
liiton jäsenrekisterinä.


• Tässä yhteydessä myös maksetaan näiden pelaajien osalta 
liitolle menevät osuudet näistä kyseisistä seuran jäsenistä (3€ 
aikuinen, 2€ juniori).



1. Kirjaudu sisään Suomisportiin henkilökohtaisilla seurakäyttäjätunnuksillasi. Kun olet kirjautunut järjestelmään 
seurakäyttäjänä, pääset hallinnoimaan ja tarkastelemaan seurasi tietoja Suomisportissa sekä luomaan 

jäsenyystuotteita ja tekemään nipputilauksia. 



2. Klikkaa ylävalikosta ”Lisää”-otsikon alta kohtaa ”Jäsenyydet”. Tätä kautta pääset seuranne Jäsenyydet-sivulle.



3. Mikäli et ole lisännyt Suomisportiin vielä seuran sääntöjä, lisää ne ensin. 



4. Mikäli seurallanne ei ole vielä jäseneksi hyväksymisehdoissa lisättynä ehtoa, jossa jäseneksi hyväksyminen on 
automaattinen, luo se valmiiksi. Nipputilauksissa tarvitaan automaattinen hyväksyntäehto.



5. Jäsenyysehtojen avulla voitte määritellä, hyväksyttekö jäseniksi automaattisesti kaikki seuran jäsenmaksun maksaneet, vai 
hyväksyttekö jäsenet mukaan erikseen. Nipputilaustuotteessa hyväksyntämallin on oltava automaattinen (Jäsenyyden hyväksyntä 

vaaditaan —> Ei). Hyväksyntämallin voi nimetä vapaasti, esimerkiksi valitsimienne ehtojen mukaan (esim. ”Automaattinen jäsenyys”). 
Paina ”Tallenna”. 



6. Nippuostoille on luotava järjestelmään jäsenyystyyppi, jossa seuran osuus on 0€ eli mukana on vain liiton 
osuus. Juniorilisenssien ja aikuisten lisenssien nippuostoja varten on luotava omat jäsenyystyyppinsä. Klikkaa 

linkkiä ”Luo uusi jäsenyystyyppi”.



7. Valitse ensin liiton jäsenyystyyppi. 

Luodessasi vuonna 1999 tai aiemmin syntyneiden seurajäsenyystuotetta, valitse ”SFL jäsenyys 2018, aikuiset”. Tämän 

valinnan kautta tästä tuoteostosta liitolle ohjautuu liiton jäsenmaksu.

Mikäli luot jäsenyystuotetta vuonna 2000 tai myöhemmin syntyneille, valitse ”SFL jäsenyys 2018, juniorit”. Tämän 

valinnan kautta tästä tuoteostosta liitolle ohjautuu liiton jäsenmaksu.



8. Täytä tämän jälkeen jäsenyystyypin perustiedot lomakkeen ohjeen mukaisesti (nimi, lyhyt kuvaus) ja tallenna.


HUOM! Kannattaa nimetä tuote siten, että erotatte sen liikkujille myytävistä tuotteista (esim. ”Testiseuran nipputilaus aikuisille”). 

HUOM! Seuran hinta -kohtaan, lisää nippuostolisenssin osalta 0€. Nippuostoja tehdään, jos jäsenet ovat maksaneet 
jäsenmaksunsa seuralle ja maksut ovat seuralla. Nippuoston avulla seura maksaa näiden henkilöiden osalta liiton osuuden 

Suomisportin kautta.  

HUOM! Kenen ostettavissa? -kohdassa valitse ”Seurakäyttäjän”, sillä tämä jäsenyystyyppi on tarkoitettu vain nipputilausten, ei 
tavallisten liikkujien tilausten tekemiseen. Tämä on tärkeää, sillä muuten liikkujan on mahdollista ostaa jäsenyyden, jossa on 

mukana vain liiton osuus - eikä tällöin seuralle tule omaa osuutta.



9. Sitten lähdetään tekemään nipputilauksia. Valitse valikosta ”Ostamaan” ja sitten avautuvalta sivulta kohta 
”Jäsenyyksiä liikkujille”. 



10.  Valitse seuraavaksi tuote, jota haluat seurasi pelaajille ostaa. 




11. Etsi sen jälkeen liikkujat, joille olet ostamassa seuranne jäsenyyttä Suomisportista. Suosittelemme hakua 
Sportti-ID:n avulla, jotta löydätte järjestelmästä varmasti oikeat henkilöt. Kun liikkujat on valittu, klikkaa ”Liikkujat 

valittu, eteenpäin”.


Tämän jälkeen siirrytte tilauksen maksuun. Maksun jälkeen nämäkin henkilöt löytyvät ”Nykyiset jäsenet”-osiosta.


