
JUDON HARRASTUSMAKSUT 2021 – 2022, KURIKAN SEIBUKAN RY 

 

Judon harrastusmaksut muuttuvat kaudelle 2021 – 2022. Tästä kaudesta eteenpäin harrastajan 

maksut koostuvat kahdesta erillisestä osasta, seuran jäsenmaksusta ja Judoliiton lisenssi- ja 

vakuutusmaksusta. Molemmat maksut suoritetaan Suomisport-palvelussa, joka on samalla 

Judoliiton jäsenrekisteri. Kurikan Seibukan ry:n jäsenmaksun suuruus pysyy edelliskauden 

suuruisena. Judoliitto on tehnyt tarkistuksia lisenssimaksuihin. Edellisinä kausina nämä maksut on 

maksettu yhdellä maksulla.  

 

Jäsenmaksu, Kurikan Seibukan ry 

 

Kauden 2021 – 2022 jäsenmaksu on 50€. Jäsenmaksun maksaminen on edellytys seuran 

harjoituksiin osallistumiseen. Seuran alle 18-vuotiaat jäsenet, jotka ovat maksaneet edellisen 

kauden (2020 – 2021) jäsenmaksun, on vapautettu tämän kauden jäsenmaksusta. Asiasta on 

päätetty seuran vuosikokouksessa. Syynä harjoituskauden keskeytyminen.  

 

Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksun maksaminen 

 

Suomisportin uudistuksen myötä, seuran jäseneksi tarvitsee liittyä vain kerran. Kurikan Seibukan 

ry:llä on tällä kaudella kolme jäsenluokkaa: aikuisjäsen, juniorijäsen sekä junioreiden 

peruskurssi. Jäseneksi liitytään linkillä, jonka saa tästä tiedostosta jäsenryhmää klikkaamalla (jos 

luet sähköistä versiota), seuran kotisivuilta ja muista seuran tarpeellisiksi katsomista kanavista.  

 

Aikuisjäsen. Yli 18-vuotiaat uudet ja vanhat harrastajat. 

 

Juniorijäsen. Alle 18-vuotiaat harrastajat, jotka ovat maksaneet kauden 2020 – 2021 jäsenmaksun. 

HUOM! Vaikka jäsenmaksua ei peritäkään, myös juniorijäsenten tulee liittyä jäseniksi Suomisport-

palvelussa.  

 

Junioreiden peruskurssi. Alle 18-vuotiaat uudet harrastajat. Myös alle 18-vuotiaat palaavat 

harrastajat, jotka eivät ole maksaneet edelliskauden jäsenmaksua.  

 

− Klikkaa oikean jäsenryhmän linkkiä. Huomaa, että alaikäisen harrastajan puolesta 

jäseneksi liittymisen tekee huoltaja. 

− Kirjaudu Suomisport-palveluun ja lähetä liittymispyyntö. 

− Seurakäyttäjä hyväksyy uuden jäsenen, seurakäyttäjä käy palvelussa hyväksymässä 

uusia jäseniä vähintään kerran viikossa syyskuun ajan, myöhemmin tarvittaessa.  

− Jäsenmaksun voi maksaa kun harrastaja on hyväksytty jäseneksi. Maksu löytyy 

kirjautumisen jälkeen otsikon MAKSUT alta. Suomisportin maksupalveluna toimii 

SVEA, joka tarjoaa monipuoliset maksutapavaihtoehdot. Tällä hetkellä SVEA ei 

hyväksy liikunta- ja kulttuuriseteleitä (esim. Smartum), tähän seura ei pysty 

vaikuttamaan.  

 

Seurakäyttäjä pystyy tarvittaessa muuttamaan jäsenien jäsenluokkaa. Jäseneksi ei tarvitse 

tulevaisuudessa liittyä uudestaan, jäsenmaksut päivitetään seurakäyttäjän toimesta uudelle kaudelle. 

Jäsenet poistetaan mikäli jäsenmaksua ei makseta.  

 

https://seurat.suomisport.fi/invite/a643574b-af1e-4fa8-96c3-3c74d47a4ba9
https://seurat.suomisport.fi/invite/b63c6bac-2faa-4349-ad97-7dd5171d600f
https://seurat.suomisport.fi/invite/edcc6660-f3f1-40fd-a2b1-3ce53a72a5ca


Judoliiton lisenssi- ja vakuutusmaksu 1.9.2021 – 31.8.2022 

 
Maksu oikeuttaa osallistumaan Judoliiton alaiseen toimitaan, esimerkiksi koulutuksiin ja 

kilpailuihin.  

 
Alle 18-vuotiaat 85€, vakuutusturva 5000€ 

Yli 18-vuotiaat 110€, vakuutusturva 7500€ 

”Kuntojudo” 35€, ei vakuutusturvaa, ei liiton palveluita pl. vöiden korotukset. Tarkoitettu tatamille 

palaaville judokoille, jotka treenaavat silloin tällöin.  

 

Seura edellyttää säännöllisesti harjoittelevia ostamaan vakuutuksellisen lisenssin.  

 

Lisäksi mahdollisuus ostaa lisäturvavakuutus, 90€, joka nostaa vakuutusturvaa 10 000 eurolla.  

 

Lisenssimaksu on mahdollista suorittaa vain puoleksi vuodeksi kerrallaan, mutta tämä tulee 

kalliimmaksi jos kuitenkin harjoittelee koko vuoden.  

 

Lisenssi- ja vakuutusmaksun maksaminen 

 

− Kirjaudu Suomisport-palveluun. 

− Klikkaa otsikon ”Haluatko ostaa lisenssin tai vakuutuksen?” alla olevaa Ostamaan -

linkkiä.  

− Valitse: Lisenssin/pelipassin tai vakuutuksellisen lisenssin/pelipassin. 

− Valitse ostatko itsellesi vai huollettavallesi. 

− Valitse laji, Judo. 

− Valitse oikea lisenssimaksu.  

− Valitse seurasi, Kurikan Seibukan. 

− Tarkista yhteenvedosta, että tiedot ovat oikein. 

− Siirry maksamaan. Kuten jäsenmaksussa, Suomisportin maksupalveluna toimii SVEA.  

 

Lisäturvavakuutuksen ostaminen 

− Seuraa edellisen ohjeen kahta ensimmäistä kohtaa. 

− Valitse: Haluan täydentää ostamaani lisenssiä/pelipassia vakuutuksella  

− Jatka eteenpäin palvelun ohjaamana.  

 

 

Judon harrastaminen Kurikan Seibukan ry:n jäsenenä vaatii sekä jäsenmaksun, että Judoliiton 

lisenssi- ja vakuutusmaksun suorittamisen. Seura valvoo maksujen suorittamista.  

 

 



Suomisport-palvelu 

 

Palvelu löytyy osoitteesta suomisport.fi. Suomisport on kasvava ja kehittyvä koko liikunta- ja 

urheiluyhteisön yhteinen digitaalinen palvelu, joka helpottaa liikkujien, seurojen ja liittojen arkea. 

Palvelun kautta voidaan hallinnoida omaa, lasten tai seuran sporttiarkea suoraan yhdestä palvelusta.  

 

Suomisportilla on oma maksuton mobiilisovellus, jonka löytää sovelluskaupasta.  

 

Judoliiton säännöt määräävat, että Judoliiton jokainen jäsenseura on velvoitettu ilmoittamaan judoa 

harjoittelevat jäsenensä Judoliiton jäsenrekisteriin Judoliiton määrittelemällä tavalla. Suomisport on 

edellä mainittu "Judoliiton jäsenrekisteri Judoliiton määrittelemällä tavalla".  

 

Kirjautuminen Suomisport-palveluun, yli 18-vuotiaat 

 

− Mene osoitteeseen suomisport.fi 

− Klikkaa kohtaa ”KIRJAUDU” 

− Syötä kenttään voimassa oleva puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi. Saat viestinä 

linkin tai koodin jolla palveluun kirjaudutaan. Erillisiä tunnuksia ei luoda. 

− Jatkossa helpointa kirjautuminen on mobiilisovelluksen kautta, jolloin 

kertakirjautumislinkkiä tai -koodia ei tarvita.  

 

Kirjautuminen Suomisport-palveluun, alaikäiset  

 

− Alaikäisen huoltajan tulee tehdä profiili palveluun ja luoda sitä kautta lapsen profiili 

jäsen- ja lisenssimaksujen suorittamiseksi. 

− Alaikäisen huoltaja toimi ylläolevan ohjeen mukaisesti. 

− Luo alaikäiselle huollettavalle profiili 

− Klikkaa oikean yläkulman valikkoa, valikko avautuu 

− Valitse: lisää huollettava.  

− Täytä huollettavan tiedot 

 

Kaikkia maksuja suorittaessa edetään samalla tavalla, palvelu kysyy oletko ostamassa itsellesi vai 

huollettavallesi. Palvelun pitäisi tunnistaa kenelle ostoksia ollaan tekemässä, joten esimerkiksi 

täysi-ikäisen ei pitäisi pystyä ostamaan alaikäiselle tarkoitettua lisenssiä.  

 

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä seuran ohjaajaan, tai Suomisportin tukeen. Palvelussa on tukena 

mm. asiakaspalvelija chatin välityksellä. Myös Suomisportin sivuilla kohdasta ”usein kysytyt 

kysymykset” löytyy vastaus moneen kysymykseen.  

 

https://info.suomisport.fi/

