
• Suomisport rekisteröityminen

• Profiilin luominen

• Lapsen profiilin luominen

• Jäseneksi liittyminen

• Ryhmään liittyminen



• Mene osoitteeseen 
www.suomisport.fi ja klikkaa 
Sisään Suomisporttiin. 

• Aloittaaksesi profiilisi luomisen tai 
kirjautuaksesi sisään, anna 
sähköpostiosoitteesi tai 
puhelinnumerosi, johon voit 
vastaanottaa tekstiviestejä. 
Alaikäisen lapsen huoltaja: Käytä 
omaa yhteystietoasi!



• Jos käytit sähköpostiosoitettasi, saat 
sähköpostiisi linkin, jonka kautta voit 
jatkaa profiilisi luomista. Jos käytit 
puhelinnumeroasi, saat 
tekstiviestinä 
kertakirjautumiskoodin, jonka 
syöttämällä voit jatkaa tilisi 
luomista. HUOMIO: 
Kirjautumislinkki tai 
kirjautumiskoodi ovat voimassa 10 
minuuttia. 

• Luotuasi profiilin näet omat tietosi. 
Jos sinulla on muiden lajien 
lisenssejä ostettuna Suomisportista, 
ne näkyvät profiilissasi.



• Jos olet ostamassa jäsenyyttä tai 
kausimaksua huollettavalle 
lapsellesi, sinun täytyy lisätä 
omaan profiiliisi lapsi ja antaa 
hänen tiedot. Huomio: Älä laita 
lapselle omaa puhelinnumeroasi 
tai sähköpostiosoitettasi, vaan 
lapsen puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite! Jos lapsella ei 
näitä ole, jätä kohdat tyhjiksi.



• Tässä näkymässä annat 
huollettavan lapsen tiedot. Lapsi 
kiinnittyy profiiliisi, joten 
tarvittaessa seura voi olla 
yhteydessä myös lapsen 
huoltajaan. Huomio: Älä laita 
lapselle omaa puhelinnumeroasi 
tai sähköpostiosoitetta, vaan 
lapsen puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite! Jos lapsella ei 
näitä ole, jätä kohdat tyhjiksi.



• Nyt kun olet luonut itsellesi suomisporttilin ja 
liittänyt lapsesi tiliisi on aika liittyä NuTBC-
jäseneksi.

• Kopio alla oleva osoite selaimeesi tai käytä linkkiä

• Seuran jäseneksi:
https://seurat.suomisport.fi/invite/309549dc-
4d63-4fa3-91e7-2c9fa471272d

• Seuran vuosimaksu 10€ tulee näkyviin Suomisport 
maksuihisi, kun seura hyväksyy liittymispyyntösi.

https://seurat.suomisport.fi/invite/309549dc-4d63-4fa3-91e7-2c9fa471272d


• Sitten päätät miten haluat maksaa, eli valitse alla 
olevista linkeistä haluatko maksaa kerran kuussa vai 
kausimaksun. Tarkista hinnat nutbc.fi/hinnat

• Kopio alla oleva osoite selaimeesi tai käytä linkkiä.

• Juniorithai kk maksulla

• Juniorithai kausi maksulla

• Jatkoryhmä kk maksulla

• Jatkoryhmä kausi maksulla

• Kuntothai kk maksulla

• Kuntothai kausi maksulla

• Peruskurssi

• Kun olet liittänyt lapsesi suomisport näyttää valintasi, 
alla oleva kuva ja maksut tulevat näkyviin tiliisi.

https://seurat.suomisport.fi/invite/6ef7cc9f-0240-49e9-809e-c9edb6ec32e8
https://seurat.suomisport.fi/invite/9f40bf4d-7a17-474b-b6e7-dce057f8180f
https://seurat.suomisport.fi/invite/1192db3a-57a5-4e52-9c23-bc7c48c6f305
https://seurat.suomisport.fi/invite/26a44833-5cf6-482d-8d2e-718b152bb5df
https://seurat.suomisport.fi/invite/cea626b1-2aa7-4463-81ba-1dd60897ff4e
https://seurat.suomisport.fi/invite/6b2497b6-1cf6-481f-a86e-17e88c25b0b7
https://seurat.suomisport.fi/invite/4e427ac7-d911-483f-bda6-af7509c0746a


Ajankohtaista tietoa kotisivuillamme
http://www.nutbc.fi/


