Hienoa että lapsesi on mukana
Lasten Liike kerhossa!
1. Ilmoittautumisen vaiheet, kun huoltajalla ei vielä ole omaa tunnusta
(tiliä) Suomisportiin

1

2

4
3

5
Valmista!

2. Ilmoittautumisen vaiheet, kun huoltajalla on tili mutta lapsen tiedot
puuttuvat oman tilin alta
1. Avaa kerhosivu ja klikkaa ilmoittaudu -nappia
2. Järjestelmä pyytää sinua ensin kirjautumaan sisään sähköpostilla tai puhelinnumerolla ja lähettää
kertakirjautumiskoodin. Laita saamasi numerosarja avautuvaan ikkunaan.
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Klikkaa uudelleen ilmoittaudu nappia.
Painamalla alinta ”Lastani” -nappulaa ja pääset lisäämään lapsen tiedot (katso kuva alla). Paina lopuksi
”tallenna muutokset” -nappulaa ja palaudut takaisin edelliselle sivulle, josta voit lapsen kerhoon
ilmoitettavaksi klikkaamalla.
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5.

Vahvista ilmoittautuminen hyväksymällä tietojen luovutus tapahtuman järjestäjälle sekä ohjaajille (tai
jättämällä ruutu tyhjäksi). Paina sen jälkeen ”Hinta 0,00€ - Eteenpäin” -nappulaa.

6.

Löydät lapsen kerhotiedot jatkossa omasta profilista, johon pääset sisällä olessasi oikeasta ylläkulmasta ja
klikkaamalla lapsen nimeä. Kerhotiedot näkyvät sivun alalaidassa.

TÄRKEITÄ HUOMIOITA
•

Lapsen kerho-osallistumisen peruuttaminen tapahtuu huoltajan toimesta. Huoltaja kirjautuu
Suomisporttiin sisään ja menee omaan profiiliin. Sieltä hän klikkaa lapsen tiedot aktiiviseksi ja etsii
tapahtuman, minkä osallistumisen haluaa perua. Tapahtuman tiedoissa on painike ”Näytä kuitti”.
Sen alta löytyy ”Peruuta osallistuminen” -nappula, mistä osallistuminen perutaan. Mikäli peruuta
osallistuminen -nappulaa ei löydy, on kerhon järjestäjä todennäköisesti merkinnyt kerhon
ilmoittautumisen sitovaksi, eikä huoltaja voi poistaa lasta kerhosta ilman kerhojärjestäjän tekemää
muutosta kerhotietoihin. Tässä tilanteessa huoltajan tulee olla suoraan yhteyttä kerhon järjestäjään.

•

Mikäli huoltaja ei halua antaa omaa tai lapsensa henkilötunnusta, tulee huoltajan luoda ensin tili
Suomisportiin etusivulta www.suomisport.fi / Sisään Suomisportiin. Sen jälkeen hänen tulee lisätä
lapsi omaan profiiliin klikkaamalla sisäänkirjautuneena oikeaa yläkulmaa / oma profiili / ja
klikkaamalla ”Lisää lapsi”. Kun tiedot on syötetty järjestelmään tätä kautta, tämän jälkeen huoltaja
hakee kerhosivun ja klikkaa ilmoittaudu-nappia. Nyt huoltajan ja lapset tiedot ovat valmiiksi
järjestelmässä ja ilmoittautumisvaiheessa huoltaja klikkaa suoraan jo järjestelmässä olevan lapsen
nimeä ja vie ilmoittautumisen loppuun.

