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Lisenssit 2021-2022
• Yleisurheilulisenssien hinnat
• 2008 tai aiemmin syntyneet 30 euroa (HUOM! ei sisällä Sporttiturvaa)
• 2009–2014 aikana syntyneet 20 euroa (sis. Sporttiturvan)
• 2015 ja myöhemmin syntyneet 10 euroa (sis. Sporttiturvan)
• 2015 ja myöhemmin syntyneet ryhmälisenssi 5 euroa/henk. (sis. Sporttiturvan, 

HUOM! ei sisällä kilpailulupaa)

Yleisurheilulisenssit – Yleisurheilu.fi

https://www.yleisurheilu.fi/seurat/yleisurheilulisenssit/


Lisenssit 2021-2022
• Ostetaan Suomisportin kautta (Suomisport.fi).Ensiksi täytyy luoda Sporttitili. 

Huoltaja luo tilin ja lisää alaikäiset huollettavat omalle tilille.

• Maksettaessa  tulee voimaan maksupäivänä klo 23.59 tai maksuhetkestä. 
Säilytä maksutosite, josta käy ilmi maksuaika.

• Mikäli sinulla jo on lisenssi ja haluat ostaa siihen liitettävän Sporttiturvan, voit 
ostaa sen oman/huollettavasi Sporttitilin kautta.

• Yleisurheilulisenssi on voimassa 1.10.2021-30.9.2022.



Lisenssit 2021-2022

Suomisport

https://www.suomisport.fi/purchase


Lisätietoa lisenssien ostosta

• Ongelmatilanteissa voit tiedustella asiaa osoitteesta 
lisenssit(at)sul.fi. 

•Lähettäessäsi sähköpostia lisensseihin liittyen, liitäthän 
mukaan skannatun kopion maksusta, tiedon, mitä seuraa asia 
koskee, lisenssinhaltijan nimen, SporttiID:n yms. tietoa, jotta 
voimme tutkia asiaa.

•Suomisport-palvelun ongelmatilanteissa (tilin luominen yms.) , 
ole yhteydessä Suomisportin asiakastukeen, (arkisin klo 8-16)

Asiakaspalvelu - SUOMISPORT

https://info.suomisport.fi/asiakaspalvelu/


Seurojen ottamat nippulisenssit
• Suomisportin seurakäyttäjä (vähintään ”Lajijaostokäyttäjä 2”) voi ostaa 

nippulisenssejä Suomisportissa.

• Nippulisenssien ostoon pääset kohdassa Suomisportin seurapalvelussa 
kohdassa Toiminnan työkalut -> Ostaminen liikkujille -> Ostamaan.

• Mikäli seura hankkii urheilijoille lisenssit, kannattaa huoltajien suostumus 
yleisurheilulisenssin ostoon pyytää, kun urheilijat ilmoittautuvat kaudelle ja 
urheilukouluihin. Yksittäistä lisenssiä ostettaessa ostaja antaa itse 
suostumuksen.
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Tutustu palveluun : Pohjola Terveysmestari - Pohjola Sairaala

Pohjola Terveysmestari -palvelu

https://www.pohjolasairaala.fi/fi/palvelumme/pohjola-terveysmestari


Kysymyksiä? 



•

Etusivu - Et ole yksin

https://www.etoleyksin.fi/


Puhtaasti paras -verkkokoulutus - Suek

https://suek.fi/koulutus-2/koulutusmateriaalit/puhtaasti-paras-verkkokoulutus/


•

KAMU -lääkehaku (suek.fi)

https://kamu.suek.fi/


Seuratuki 2022
• Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen 

lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.

• Haettava summa on 2 500 – 25 000 €, ja sitä voi hakea palkkaustukena tai toiminalliseen 
hankkeeseen

• Hakuaika päättyy 30.11. klo 16.15

• Sparrausapua SUL seurapalvelut sekä aluejärjestöt

• Tarkemmat ohjeet julkaistaan OKM:n sivuilla 
https://minedu.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-

https://minedu.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-


Kysymyksiä? 



Kiitos!


