
YLEISURHEILULISENSSI – LUPA HARRASTAA JA KILPAILLA!

Lisenssin hankittua on helppo ilmoittautua kilpailuihin kilpailukalenterin kautta. Tämä on myös tapa 
pitää lukua harrastajista, joiden turvin Urheiluliitto ja seurat voivat hakea erilaisia avustuksia 
toimintaansa ja harjoituspaikkojen kunnostukseen. Suosittelemme siis kaikille harrastajille ja 
kilpailijoille lisenssin hankintaa!

Huomaathan, että Seuran järjestämiin avoimiin kilpailuihin, tapahtumiin tai muuhun seuran 
järjestämään toimintaan osallistuvia, ei ole vakuutettu seuran toimesta.

Lisenssien hinnat ovat 10-30€/kausi (1.10.2021–30.09.2022).

Yleisurheilulisenssien hinnat:
- 2008 tai aiemmin syntyneet 30 euroa (HUOM! ei sisällä Sporttiturva vakuutusta)
- 2009–2014 aikana syntyneet 20 euroa (sis. Sporttiturva vakuutuksen)
- 2015 ja myöhemmin syntyneet 10 euroa (sis. Sporttiturva vakuutuksen)

Näin hankit Yleisurheilulisenssin:

1.Varmista että olet maksanut Veven kuluvan vuoden jäsenmaksun.
Jos et ole vielä rekisteröitynyt Suomisporttiin toimi näin:

2.Siirry osoitteeseen www.suomisport.fi tai lataa itsellesi Suomisport-mobiilisovellus.

3.Aloita rekisteröityminen kohdasta ”Kirjaudu palveluun”. Järjestelmä pyytää sinua kirjoittamaan 
kenttään joko sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi. Tämä johtuu siitä, että Suomisport-palveluun
kirjaudutaan tilaamalla kertakirjautumislinkki joko sähköpostiin tai kertakirjautumiskoodi 
matkapuhelimeen. Saat vastausviestissä sähköpostiin kirjautumislinkin palveluun, tai jos olet tilannut 
koodin matkapuhelimeesi, 4-numeroisen kirjautumiskoodin tekstiviestillä.

4.Kirjautumiskoodi on kertakäyttöinen ja voimassa 10 minuuttia. Saatuasi kirjautumislinkin, klikkaa 
sitä ja luo itsellesi oma Suomisport-profiili. Profiilin luomiseen menee vain muutamia minuutteja. 
Vanhempi/huoltaja luo ensin oma profiilisi Suomisporttiin, lisää lapsesi tämän jälkeen omaan 
profiiliisi.

Kun olet rekisteröitynyt Suomisportttin toimi näin:

1.Mene sivulle Suomisport

2.Anna puhelinnumerosi ja sinulle lähetetään koodi teksitiviestillä.

3.Kirjoita annettu koodi sivustolle

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

5.Valitse henkilö jolle haluat ostaa lisennsin tai lisää uusi henkilö

6.Yleisurheilu (Suomen Urheiluliitto ry)

7.Valise seuraksi Veikkolan Veikot, seuraa ohjeita ja maksa lisenssi.

Jos olet syntynyt 2008 tai aiemmin voit halutessasi lisätä lisenssin tapaturmavakuutuksen 
(Sporttiturva), mutta se ei ole pakollinen. Alla tapaturmavakuutuksen lisämaksut:
- Sporttiturva 2005–2008 syntyneet 40 euroa (C-vakuutus)
- Sporttiturva 2003–2004 syntyneet 58 euroa (B-vakuutus)
- Sporttiturva 1982–2002 199 euroa (A-vakuutus)

KILPAILUKALENTERIN KÄYTTÖOHJEET:

Näin löydät kilpailuja ja ilmoittaudut helposti:
- www.kilpailukalenteri.fi
- Haku
- Valitse aikaväli (esim. 1.5-20.8.2022)
- Valitse haluamasi kilpailu
- Ilmoittaudu
- Seuraa ohjeita
- Nauti kilpailuista ?

http://www.suomisport.fi/
http://www.kilpailukalenteri.fi/

