
Tähtiseura-
verkkopalvelun 

käyttöoikeuksien 
pyytäminen

seurakäyttäjälle



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

https://tahtiseura.suomisport.fi/


Anna sähköpostisi tai puhelinnumerosi ja paina ”lähetä 
minulle kertakirjautumiskoodi”
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Huom! Mikäli sinulla on jo käytössäsi oma Suomisport salasana,
Voit vaihtoehtoisesti kirjautua sillä.



Järjestelmä tunnistaa sähköpostisi perusteella onko sinulla 
Suomisport-tiliä (jos on, hyppää tämän ohjeen sivulle nro 10)
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Jos ei ole Suomisport-tiliä, saat viestin luoda tilin. Klikkaa 
linkkiä. 
Jos et ehdi reagoida 10 minuutissa paina uudestaan ”Hanki käyttöoikeudet” -painiketta niin saat 
uuden viestin sähköpostiisi.
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Ilmoita tietosi
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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 Tähtiseura -verkkopalvelussa. Kirjoita seurasi 
nimi ja valitse lajiliitto.
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Tarkista löytyykö Suomisportista seuranne tietoja. Jos löytyy, 
valitse seura.
Huom. Jos edustat monilajiseuraa haku voi tarjota sinulle useita eri vaihtoehtoja. 
Valitse oikea vaihtoehto lajijaostonne liiton mukaisesti.
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Varmennus
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Jos seuraa tai seuran oikeaa lajijaostoa ei tarjota, lisää uusi 
seura. 
Huom. Lisää uusi seura tai monilajiseuran lajijaosto vain, jos seuran tai lajijaoston nimeä ei 
löydy haun kautta.
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Käyttöoikeuspyyntö etenee käsittelyyn* ja saat sähköpostiisi ilmoituksen, kun se 
on käsitelty. Sähköpostiisi tulevassa ilmoituksessa on pyyntö muodostaa 
salasana, mikäli sinulla ei ole aiemmin ollut omaa Suomisport seurakäyttäjän 
salasanaa. 

Jatkossa pääset kirjautumaan Tähtiseura-verkkopalveluun omalla salasanallasi 
verkkopalvelun etusivun yläkulman kautta.

*Huom. Käyttöoikeuspyyntö voi mennä seurasi mahdollisen pääkäyttäjän käsittelyyn tai vaihtoehtoisesti 
Olympiakomitean, lajiliiton tai aluejärjestön käyttäjien käsittelyyn. Hyväksyntä tapahtuu, kun pyyntösi on käsitelty. 
- Jos seurallasi on oma Suomisport pääkäyttäjä, saa hän sähköpostiinsa ilmoituksen odottavasta käsittelypyynnöstä. 
Pääkäyttäjä voi hyväksyä liittymispyynnön kirjautumalla Suomisporttiin seurakäyttäjänä 
https://info.suomisport.fi/seuroille/ .

27.11.2019 14

https://tahtiseura.suomisport.fi/
https://info.suomisport.fi/seuroille/

	Tähtiseura-verkkopalvelun käyttöoikeuksien pyytäminen�seurakäyttäjälle
	Klikkaa Tähtiseura-verkkopalvelun etusivun keskeltä sinistä ”Hanki käyttöoikeudet”-painiketta
	Anna sähköpostisi tai puhelinnumerosi ja paina ”lähetä minulle kertakirjautumiskoodi”
	Järjestelmä tunnistaa sähköpostisi perusteella onko sinulla Suomisport-tiliä (jos on, hyppää tämän ohjeen sivulle nro 10)
	Jos ei ole Suomisport-tiliä, saat viestin luoda tilin. Klikkaa linkkiä. �Jos et ehdi reagoida 10 minuutissa paina uudestaan ”Hanki käyttöoikeudet” -painiketta niin saat uuden viestin sähköpostiisi.
	Ilmoita tietosi
	Puhelimeesi tulee koodi
	Kirjaa koodi
	Suomisport-tilisi on nyt luotu, Jatka palveluun
	Järjestelmä kysyy seuraavaksi mihin seuraan haluat tulla yhdistetyksi Tähtiseura -verkkopalvelussa. Kirjoita seurasi nimi ja valitse lajiliitto.
	Tarkista löytyykö Suomisportista seuranne tietoja. Jos löytyy, valitse seura.�Huom. Jos edustat monilajiseuraa haku voi tarjota sinulle useita eri vaihtoehtoja. Valitse oikea vaihtoehto lajijaostonne liiton mukaisesti.�
	Varmennus
	Jos seuraa tai seuran oikeaa lajijaostoa ei tarjota, lisää uusi seura. �Huom. Lisää uusi seura tai monilajiseuran lajijaosto vain, jos seuran tai lajijaoston nimeä ei löydy haun kautta.
	Käyttöoikeuspyyntö etenee käsittelyyn* ja saat sähköpostiisi ilmoituksen, kun se on käsitelty. Sähköpostiisi tulevassa ilmoituksessa on pyyntö muodostaa salasana, mikäli sinulla ei ole aiemmin ollut omaa Suomisport seurakäyttäjän salasanaa. ��Jatkossa pääset kirjautumaan Tähtiseura-verkkopalveluun omalla salasanallasi verkkopalvelun etusivun yläkulman kautta.��*Huom. Käyttöoikeuspyyntö voi mennä seurasi mahdollisen pääkäyttäjän käsittelyyn tai vaihtoehtoisesti Olympiakomitean, lajiliiton tai aluejärjestön käyttäjien käsittelyyn. Hyväksyntä tapahtuu, kun pyyntösi on käsitelty. �- Jos seurallasi on oma Suomisport pääkäyttäjä, saa hän sähköpostiinsa ilmoituksen odottavasta käsittelypyynnöstä. Pääkäyttäjä voi hyväksyä liittymispyynnön kirjautumalla Suomisporttiin seurakäyttäjänä https://info.suomisport.fi/seuroille/ .�		

