
Tähtiseura-
verkkopalvelun 

käyttöoikeuksien 
pyytäminen

seurakäyttäjälle



Klikkaa Tähtiseura-verkkopalvelun etusivun keskeltä 
sinistä ”Hanki käyttöoikeudet”-painiketta



Anna sähköpostisi
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Järjestelmä tunnistaa sähköpostisi perusteella onko 
sinulla Suomisport-tiliä (jos on, hyppää sivulle nro 10)
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Jos ei ole Suomisport-tiliä, saat ilmoittamaasi sähköpostiisi 
viestin luoda tilin. Jos et ehdi reagoida 10 minuutissa paina 
uudestaan ”Hanki käyttöoikeudet” -painiketta niin saat 
uuden viestin sähköpostiisi. Klikkaa linkkiä.
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Ilmoita tietosi

8.10.2018 6



Puhelimeesi tulee koodi
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Kirjaa koodi
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Suomisport-tilisi on nyt luotu, Jatka palveluun
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Järjestelmä kysyy seuraavaksi mihin seuraan haluat tulla 
yhdistetyksi. Kirjoita seuran nimi ja valitse lajiliitto.
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Tarkista tarjoaako järjestelmä suoraan oman seurasi 
nimeä. Jos tarjoaa, valitse seura.
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Jos seuraa ei tarjota, lisää uusi seura. 
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Varmennus
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Käyttöoikeuspyyntö etenee käsittelyyn* ja saat sähköpostiisi ilmoituksen, kun se 
on käsitelty. Sähköpostiisi tulevassa ilmoituksessa on pyyntö muodostaa oma 
salasana. Jatkossa pääset kirjautumaan Tähtiseura-verkkopalveluun omalla 
salasanallasi verkkopalvelun etusivun yläkulman kautta.

*Huom. Käyttöoikeuspyyntö voi mennä Olympiakomitean, lajiliiton tai seurasi mahdollisen pääkäyttäjän 
käsittelyyn/tarkastukseen. Hyväksyntä tapahtuu, kun pyyntösi on käsitelty.
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