
Seurakäyttäjän työvälineet 

Seurakäyttäjällä on vaihtoehtoja liikkujien lisenssien hankinnan nopeuttamiseksi. 

Tältä sivulta löydät pikaohjeen nipputoiminnon käyttämiseen sekä tarkemman 

ohjeen, kuinka excel-vientiä voi hyödyntää, mikäli ryhmiä ja nippuja on paljon. 

Nipputoiminnon käyttäminen ja excel-vienti  

Seurakäyttäjillä on käytössään useita ryhmien lisenssien ostamista nopeuttavia työvälineitä  

Nämä työvälineet löytyvät yläpalkista ”osta lisenssejä liikkujille” kautta  



1. Valitse laji  

 



2. Valitse lisenssi, joka KAIKILLE ryhmään valittaville henkilöille tulee hankkia.  

3. Hae seurasi ja valitse se. Mikäli seuraa ei näy luettelossa, seura täytyy 

lisätä Painonnostoliiton jäsenseuraksi ottamalla yhteyttä 

toimisto@painonnosto.fi 

4. Tämän jälkeen valitse VAKUUTUS tai ”Liikkujat ovat jo hankkineet 

vakuutuksen muualta”   

 

2. & 3. 

4. 

mailto:toimisto@painonnosto.fi


5. Hae nippuun tarvittavat henkilöt. Voit hakea heidät yksitellen 

Suomisportista, mikäli he ovat jo itse rekisteröityneet. Voit myös lisätä 

henkilön suomisportiin, mikäli sinulla on henkilön nimi, henkilötunnus, 

puhelinnumero, sähköpostiosoite ja katuosoite.  

6. Voit myös tuoda koko ryhmän excel-viennin avulla. HUOM! Tämän 

toiminnon käytön edellytys on se, että liikkujat EIVÄT ole vielä itse 

rekisteröityneet Suomisportiin.  

  
6. 



7. Tuo uusia liikkujia Excelistä -toiminnon käyttö. Lataa Suomisportiin 

sopiva Excel-tuontipohja.  

 

7. 

6. 



8. Avaa excel ja ota muokkaus käyttöön. Tuo exceliin sarakkeiden mukaiset 

tiedot. Huomaa, että punaisten kolmioiden alla on tarkempia ohjeita excelin 

täytöstä. Tallenna excel tietokoneellesi. 

 



9. Kun tiedot on täytetty excel-pohjaan ja tallennettu, siirrä Excelin tiedot 

suomisportiin.  

 



11.  Mikäli kaikki tiedot ovat kohdallaan, excel-vienti onnistuu ja voit jatkaa 

maksamaan. Voit myös jättää nipun odottamaan seuran ostoskoriin ja 

tehdä lisää nippuja.  

12.  Mikäli excel-tiedostossa on jokin virhe, Suomisport antaa raportin siitä, 

millä rivillä /riveillä virhe on. Mikäli virheitä löytyy, mikään tieto ei ole 

siirtynyt Suomisportiin, vaan virhe pitää korjata, tallentaa ja koko nippu 

pitää vielä uudelleen Suomisportiin.  

13.  Mikäli virhe koskee Suomisportissa jo käytössä olevaa sähköpostiosoitetta 

tai puhelinnumeroa, kannattaa kyseiset tiedot poistaa excelistä ja viedä 

nippu Suomisportiin hiukan vaillinaisena. Tiedot voidaan lisätä 

myöhemmin ko. henkilön kohdalle.  

 

Lisätietoja Painonnostoliiton Suomisport tukipalvelusta :  

Jarno Tiainen jarno.tiainen@painonnosto.fi, 0504680068. 
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