Ice Cardin ostaminen Suomisport-palvelusta
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Tilin luominen
Huomioi, että mikäli olet huoltaja, joka on hankkimassa
lapselleen ringeten Ice Cardia, tulee sinun antaa omat tietosi
(=luoda itsellesi tili) ja lisätä sitten itsellesi huollettava eli
lapsesi.
Mikäli lapsella on oma sähköpostiosoite ja puhelinnumero, tili
voidaan luoda suoraan lapselle. Mikäli lapsella ei ole omaa
sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa, tili tulee luoda
huoltajalle. Huoltajan tilin luomisen jälkeen huoltaja lisää
omaan profiiliinsa lapsen.
Tiliä EI voi luoda sekoittamalla lapsen ja huoltajan tietoja!

Mene osoitteeseen https://info.suomisport.fi/ ja valitse
”kirjaudu”. Anna toimiva sähköpostiosoitteesi tai
puhelinnumerosi ja klikkaa ”lähetä minulle kirjautumiskoodi”.
Ohjelma lähettää sähköpostiisi tai puhelinnumeroosi
nelinumeroisen kertakirjautumiskoodin. Anna se ohjelmaan
auenneelle sivulle. Koodi toimii seuraavan 30 minuutin ajan.
Klikkaa ”kirjaudu sisään”.
Jatkossakin kirjaudut aina tilaamalla kirjautumiskoodin
tiedoissasi olevaan sähköpostiosoitteeseen tai
puhelinnumeroon. Koodi on joka kerta kertakäyttöinen.
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Syötä ohjelmaan omat tietosi. Klikkaa lopuksi ”luo
tili”.
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Huollettavan lisääminen
Kun olet luonut huoltajana tilin itsellesi, voit tämän jälkeen lisätä itsellesi huollettavan. Valitse omasta
profiilistasi ”lisää lapsi”.

Täytä ohjelman kysymät tiedot lapsesta ja klikkaa lopuksi ”tallenna muutokset”. Toista toimenpide, mikäli
haluat lisätä useamman huollettavan omaan tiliisi.
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Suomisportiin kirjautuminen ja omien tietojen hallinta
Nimi- ja osoitetiedot päivittyvät Suomisportiin Postin ja Väestötietorekisterin palveluista, mikäli et ole
kieltänyt tietojesi päivittämistä.
Mikäli puhelinnumerosi ja/tai sähköpostiosoitteesi vaihtuu, sinun tulee muuttaa ne itse Suomisportiin.
Kirjaudut Suomisportiin menemällä sivulle www.suomisport.fi ja tilaat itsellesi kirjautumiskoodin. Kirjaudut
saamallasi koodilla. Nyt voit muokata omia tietojasi ”muokkaa tietoja” -kohtaa klikkaamalla.

Muuta tarvittavat tiedot ja klikkaa sivun lopusta ”tallenna muutokset”.
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Ice Cardin osto
Valitse https://info.suomisport.fi/ osoitteesta ”osta” ja sitten ”osta lajisi lisenssi”. Tämän jälkeen kirjaudu
kuten edellä on kerrottu.
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Mikäli olet kirjautuneena omaan profiiliisi, valitse ”ostamaan”.

Valitse mitä olet ostamassa.
Mikäli olet ostamassa ringeten Ice Cardia ensimmäistä kertaa kuluvalle kaudelle, valitse
”Lisenssin/pelipassin tai vakuutuksellisen lisenssin/pelipassin”.
Mikäli olet jo aiemmin ostanut vakuutuksettoman Ice Cardin ja nyt tarvitset myös vakuutuksen, valitse
silloin ”Haluan täydentää ostamaani lisenssiä/pelipassia vakuutuksella”.
Mikäli olet jo aiemmin ostanut esim. H Ice Cardin ja nyt tarvitsetkin A Ice Cardin, valitse
”Lisenssin/pelipassin tai vakuutuksellisen lisenssin/pelipassin”. Pääset korottamaan aiempaa ostostasi.

7

Valitse kenelle olet ostamassa Ice Cardia; itsellesi vai huollettavallesi?

Seuraavaksi valitset lajin. Kirjoita hakuruutuun alkua sanasta ”ringette” ja valitse sitten ”Ringette – Suomen
Ringetteliitto ry”.

Ohjelma näyttää sinulle/lapsellesi iän mukaan sopivat Ice Cardit. Valitse haluamasi. Huomioi, että esim. Cikäinen, joka pelaa yli-ikäisenä D-junioreissa, ostaa ikänsä mukaisen Ice Cardin (eli BC:n).
Osto näyttää tässä hetkessä vakuutuksettomien Ice Cardien hinnat. Ice Cardin yhteyteen tarjotaan Pohjola
Vakuutuksen urheiluvakuutuksia. Urheilijan ei tarvitse ottaa Pohjolan vakuutusta, mutta hänen tulee
varmistaa, että hänellä on riittävän kattava vakuutusta muualta hankittuna.
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Ice Cardin valinnan jälkeen ohjelma kysyy seuraasi, mikäli ostat ensimmäistä Ice Cardiasi lajiin tai jos sinulle
ei ole siirtynyt edelliskaudelta seuratietoa. Mikäli ohjelma ei anna sinun valita seuraa ja ohjelman tarjoama
seura on väärä, sinun tulee tehdä pelaajasiirto ennen ensimmäistä virallista otteluasi. Ice Cardin voit
kuitenkin ostaa, vaikka seura tässä hetkessä on väärä. Seuratieto päivittyy pelaajasiirron tekemisen myötä.

Seuraavaksi valitaan vakuutus tai ilmoitetaan, että vakuutus on hankittu jostain muualta. Kilpailusääntöjen
mukaan: ”Pelaajan tai erotuomarin on hankittava urheiluvakuutus, ennen kuin hän saa osallistua
viralliseen otteluun. Kun pelaaja lunastaa kilpailuluvan, on hänellä oltava joko oma, voimassa oleva,
ringeten kilpailutoiminnassa tapahtuvat vahingot korvaava vakuutus tai hänen on otettava joku liiton
yhteistyövakuutusyhtiön tarjoamista vakuutuksellisista Ice Card vaihtoehdoista.
Jokainen pelaaja tai erotuomari vastaa viime kädessä itse vakuutusturvansa voimassaolosta ja
riittävyydestä osallistuessaan kilpailuihin ja harjoituksiin.”
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Ohjelma kertaa valintasi. Mikäli kaikki on oikein, valitse lopusta ”hyvältä näyttää, jatketaan maksamaan”.

Ohjelma siirtää sinut maksamaan. Valitse maksutapa.
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Suorita maksu valitsemallasi maksutavalla ja tämän jälkeen palaa myyjän palveluun. Saat ostoksesi
maksutiedot sähköpostiisi ja näet ostamasi lisenssin ja vakuutuksen tiedot aina omassa profiilissasi.

Suomisport applikaatio
Voit käyttää Suomisporttia matkapuhelimellasi, joko nettiselaimella tai lataamalla puhelimeesi Suomisportmobiilin. Huomioithan, että puhelimesi ladattavan Suomisport-mobiilin toiminnallisuudet saattavat poiketa
nettiselaimella toimivasta versiosta. Muistathan myös välillä kirjautua ulos palvelusta ja takaisin sisään,
jotta saat kaikki uusimmat toiminallisuudet päivitettyä ja käyttöösi.
Applikaatio löytyy Google Play kaupasta tai App Storesta.

Suomisportin ohjeet
Suomisport on Olympiakomitean Olympiakomitean tuottama koko urheiluyhteisön yhteinen, nykyaikainen
ja helppokäyttöinen digitaalinen urheilupalvelu. Suomisportin ohjeet ja usein kysyttyjen kysymyksien
vastaukset löydät täältä: https://info.suomisport.fi/kysymykset/
Mikäli ongelmasi on puhtaasti tekninen tai sinulla on tarve lisätä itsellesi huollettava, jolla on jo toinenkin
huoltaja, ole yhteydessä suoraan Suomisportin asiakaspalveluun (auki arkisin klo 8-16, kesä-heinäkuussa klo
9-14): saat yhteyden asiakaspalveluun sivun https://info.suomisport.fi/kysymykset/ oikean alalaidan "Ohje
/ Tuki"-painikkeesta.

Liiton yhteystiedot
Mikäli sinulla on kysyttävää Ice Cardien valinnasta, Ice Cardin korottamisesta, nippuoston tekemisestä,
seuran valinnasta tms., ole yhteydessä liittoon.
Suomen Ringetteliitto ry, Valimotie 10, 00380 Helsinki
Sarjatoiminta- ja hallintopäällikkö
Päivi Reiman
paivi.reiman@ringette.fi
040 708 3088
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