
SUOMISPORT - VÅRT MEDLEMSVERKTYG
Medlemshanteringen är en viktig del i administrationen i en förening. Den ska vara lätt att
använda och samla in all den data som är nödvändig. Ett medlemssystem behövs för att
hålla koll på närvaro på träningar, samla in statistik över utövare och fungera som en
informationskanal.

Suomisport är framtaget av finska olympiska kommittén och vi tog det i bruk hösten 2020.

Suomisport är en stor hjälp för oss som förening när det gäller kommunikation, statistik,
gruppindelningar, evenemangsindelningar och övriga adminsistrativa funktioner. Du som
användare äger din data. Gå in på Suomisport och bekanta dig med systemet.

Skapa en profil i Suomisport

● Gå till www.suomisport.fi. Uppe i högra hörnet kan du välja språk genom att trycka på
en flagga. Klicka på logga in.

● Fyll i ett telefonnummer och klicka på skicka en inloggningskod. Fyll i koden som du
får som textmeddelande.

● Skapa först ett konto för den vuxna och därefter lägger man till barnet eller barnen.
Dessa går under benämningen underhållsberättigade. Ungdomar från 16 år kan ha
ett eget konto.

● Ladda ner appen Suomisport i din telefon. Barn, vars egna telefonnummer finns
inlagt i Suomisport, kan också ha appen i sin telefon.

På första sidan efter inloggning ser du dina egna uppgifter och barnens. Du ser dina
evenemang och vilka medlemskap du har. Klicka på barnets namn för att se evenemangen
och vilka medlemskap hen har.

Här kan du även söka på evenemang som lagts upp i hela Finland. Klicka på Hitta ett nytt
sportevenemang. (Använder du appen klickar du först på ->gå till Suomisports e-tjänst). Du
kan avgränsa din sökning med att skriva Gymnastics Åland i rutan, om det är våra
evenemang du vill hitta. Det gäller allt från grupper inför terminsstart, läger, tävlingar till
märkesdagar osv. Ibland är aktiviteten riktad till en viss grupp och vill därför inte lägga ut den
publikt, men då skickar vi en länk till berörda.

På första sidan ser du rubriker som Grupper, Kalender och Betalningar. Här ser du vilka
grupper du eller dina barn är anmälda till, när träningarna är och om det finns några
terminsavgifter att betala. Dessa ser du först när du har gått med i själva träningsgruppen.
Se nedan.

Suomisport-appen är behändig att använda och du kommer åt alla funktioner genom
denna och lite till.

Lägst ner har du kalender, meddelanden och betalningar. I kalender hittar du uppdaterade
uppgifter när träningarna är. Här fyller du i om du/ditt barn kommer på träning eller inte. Det
är viktigt för våra ledare att veta på förhand, eftersom det kan påverka planeringen.

http://www.suomisport.fi


För att i appen se vilka evenemang ditt barn är anmält till, klicka på -> gå till Suomisports
e-tjänst.

När du anmäler behöver du vara noga med att det är rätt person som sätts in i gruppen.
Även här används ordet underhållsberättigad och gör man det här via telefonen, så syns inte
barnets namn om man inte vrider på skärmen. Man får ingen bekräftelse på detta, men det
kan enkelt kontrolleras genom att logga in i sitt Suomisport-konto. Råkar det bli fel, behöver
ni ta kontakt med info@gymnastik.ax, eftersom man inte själv kan korrigera detta.

Betalning av termins- och medlemsavgift

Ett par veckor in i terminen genereras betalningarna. Då kommer du att se en liten röd prick i
appen vid betalningar längst nere i högra hörnet. På datorn ser du dessa uppe till höger. Gå
till betalningar via appen eller dator för att betala med antingen kort eller nätbank.
Information om terminsavgifterna finns på hemsidan.

Vid tekniska problem, ta kontakt med Suomisports support. suomisport@olympiakomitea.fi.
Övriga frågor riktas till info@gymnastik.ax
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