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MITEN SAAT KÄYTTÖOIKEUDEN SEURATUEN
HAKUPALVELUUN?
OKM:n seuratuki haetaan 12.11.2018 alkaen Suomisport-palvelussa. Hakuaika päättyy 14.12.2018 klo 16.15.
Tuen hakemiseksi tarvitset käyttöoikeuden seuratuen hakupalveluun. Käyttöoikeuden saamiseksi sinun tulee
ensin kirjautua Suomisport-palveluun.
Saatuasi sähköpostiisi tiedon käyttöoikeudestasi, pääset täyttämään sähköistä hakulomaketta.
Käyttöoikeuden käsittely saattaa kestää 1-3 vuorokautta, joten haethan sitä ajoissa.
Huomioithan, että käyttöoikeus seuratuen hakupalveluun on haettava, vaikka sinulla olisi jo oikeus esim.
Tähtiseura-verkkopalvelun käyttöön.
Tutustu myös OKM:n hakuohjeisiin >>
Alta löytyy ohjeet käyttöoikeuksien hakemiseksi.

Hae käyttöoikeus osoitteessa https://tukihaku.suomisport.fi
Jos sinulla ei ole vielä käyttöoikeutta
seuratuen hakupalveluun niin valitse:
>> Minulla ei ole vielä käyttöoikeuksia tukien
hakemiseen tai tiliä - hakemaan oikeuksia

Sitten kun olet saanut käyttöoikeuden seuratuen
hakupalveluun, pääset sisään alemman linkin kautta.
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KIRJAUTUMINEN SUOMISPORT-PALVELUUN

Tilaa ensin joko kirjautumiskoodi matkapuhelimeesi tai kirjautumislinkki sähköpostiisi.

Jos sinulla on jo Suomisportin seurakäyttäjätunnukset (mm.
Tähtiseurat), voit kirjautua Suomisport -salasanallasi.

Sen jälkeen syötät puhelimeesi tekstiviestinä toimitetun koodin (kuva alla) tai klikkaat
sähköpostiisi toimitettua linkkiä.

Jos sinulla ei vielä ole henkilökohtaista
Suomisport -tunnusta, palvelu kysyy henkilötietosi ja
luo sinulle käyttäjäprofiilin. Seuraa ohjeita.

Kirjautumisen jälkeen sinut ohjataan
seuratuen hakupalveluun saadaksesi oikeudet
hakemuksen täyttämiseen.
Klikkaa >>JATKETAAN PALVELUUN
Halutessasi voit tallentaa kirjautumistietosi
käyttämällesi laitteelle klikkaamalla >>MUISTA MINUT
JATKOSSA JA ÄLÄ NÄYTÄ TÄTÄ ENÄÄ
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KÄYTTÖOIKEUDEN HAKEMINEN

Tarkista aluksi löytyykö seuranne tiedot jo palvelusta, kirjoita seuran nimi ja klikkaa
>>Tarkista löytyykö Suomisportista jo seuroja näillä tiedoilla

Mikäli seura löytyy palvelusta, valitse seura
klikkaamalla >>Tämä on seurani

Mikäli seuraa ei löydy palvelusta, valitse klikkaa
>>Luo uusi seura Suomisportiin
Täytä lomakkeelle seuran tiedot ja lähetä ne
tarkistettavaksi.

Lähetä liittymispyyntösi valitsemaasi seuraan klikkaamalla >>Kyllä
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KÄYTTÖOIKEUTESI KÄSITTELY

Suuri osa käyttöoikeuspyynnöistä käsitellään automaattisesti. Osa pyynnöistä lähtee hyväksyttäväksi
seurasi pääkäyttäjälle. Mikäli kyseessä on palveluun luotu uusi seura, pyyntö lähetetään ensisijaisesti
liikunnan aluejärjestöön tarkistettavaksi.

Saat ilmoituksen sähköpostiisi, kun pyyntösi on käsitelty
-

-

Mikäli sinulla ei ole aiemmin ollut omaa seurakäyttäjän salasanaa pääset luomaan salasanan
sähköposti-ilmoituksessa olevan linkin kautta.
Mikäli sinulla on jo seurakäyttäjän Suomisport-salasana esim. Tähtiseura-verkkopalvelussa, käytä
sitä, kun menet täyttämään seuratuen hakemusta.
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TUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN

Pääset nyt täyttämään seuratuen
hakemusta osoitteessa
https://tukihaku.suomisport.fi
valitsemalla sivulta vaihtoehdon
>>Minulla on jo Suomisport -tili ja oikeudet tukien
hakemiseen

Hakuaika päättyy 14.12.2018 klo 16.15. Tutustu OKM:n hakuohjeisiin >>
Seuratukea jaetaan 4,0 miljoona euroa, mikäli eduskunta hyväksyy vuoden 2019 talousarvion. Pienin
haettava summa on 2 500 euroa ja suurin 15 000 euroa. Tukea voi hakea enintään kahdelle vuodelle.
__________________________________________________________________________________
Tutustu: www.suomisport.fi
Suomisport asiakaspalvelu: suomisport@olympiakomitea.fi

