
 

 

Joensuun Pyöräilijät – Suomisport-järjestelmän käyttöönotto 
 

Joensuun Pyöräilijät siirtyy 2021 alkaen Suomisport-järjestelmän käyttöön. Järjestelmän kautta hallinnoidaan 
jatkossa mm. seuran jäsenrekisteriä ja jäsenmaksujen maksamista. Suomisportista pystyy ostamaan myös 
Suomen Pyöräilyn kilpailulisenssit kaudelle 2021, tähän liittyen katso lisätietoja Suomen Pyöräilyn sivuilta. Samalla 
Suomisport-järjestelmän mobiilisovelluksella pystyy tunnustautumaan seuran jäseneksi ja saa sitä kautta 
käyttöönsä seuran jäsenedut sähköisen jäsenkortin avulla. 

 

Saat Joensuun Pyöräilijöiden jäsentiedotteen mukana linkin liittyä Joensuun Pyöräilijöiden jäseneksi Suomisport-
palvelussa. Mikäli sinulla ei ole käytössäsi vielä Suomisport-tunnusta, niin järjestelmä pyytää sinua luomaan 
tunnuksen. Suomisport-palvelun käyttöohjeet löytyvät Suomisportista, video tilin luomiseen täältä ja 
jäsenmaksun maksaminen täältä. Näiden avulla saat luotua itsellesi tilin, hyväksyttyä jäsenyyden sekä maksettua 
jäsenmaksun. 

 

 

 

Kun olet kirjautunut sisään tai luonut tunnukset Suomisport-järjestelmään, niin voit hyväksyä pyynnön. Tämän 
jälkeen Joensuun Pyöräilijät vahvistaa jäsenyyden 1 – 3 päivän kuluessa, jonka jälkeen sinut on hyväksytty seuran 
jäseneksi. Vasta tämän jälkeen voit maksaa seuran jäsenmaksun Suomisport-palvelussa, jos koitat maksaa sen 
heti pyynnön vahvistamisen jälkeen, niin se ei onnistu, koska maksua ei näy ennen Joensuun Pyöräilijöiden 
hyväksyntää. Seuran jäseneksi hyväksymisestä lähetetään sinulle vielä erillinen viesti sähköpostitse, koska 
järjestelmä ei nykyisellään lähetä jäseneksi hyväksymisestä mitään erillistä vahvistusta, joten asia voi unohtua 
helposti. Kun olet saanut tämän sähköpostiviestin, niin voit suorittaa jäsenmaksun Suomisport-palvelussa. 

 

Muuta: 

• Jos olet maksanut perhejäsenyyden ja haluat sen myös muiden perheenjäsenten käyttöön, niin ilmoita 
perheenjäsenien sähköpostiosoitteet joenspy@gmail.com ja / tai perheenjäsenien määrä, niin lähetämme 
liittymispyynnön myös heille ja siten he saavat myös jäsenyyden sekä sen edut käyttöönsä. 

• Jos olet jo maksanut vuoden 2021 jäsenmaksun, niin ota yhteyttä joenspy@gmail.com 

• Mikäli sinulla on jostain syystä väärä jäsenluokka, esimerkiksi perhejäsenyys henkilöjäsenyyden sijasta, 
niin ota yhteyttä joenspy@gmail.com ja korjaamme tilanteen mahdollisimman nopeasti. 

• Mikäli haluat jostain syystä maksaa jäsenmaksusi vielä normaalilla tilisiirrolla, niin ota yhteyttä 
joenspy@gmail.com ja annamme ohjeet jäsenmaksun maksamiseen. Tämä ei tosin ole toivottava 
toimintamalli, mutta haluamme mahdollistaa myös sen poikkeustapauksissa. 

 

Joensuun Pyöräilijät ry 

https://pyoraily.fi/ohje-lisenssien-ja-vakuutusten-ostamiseen-2021/
https://info.suomisport.fi/kysymykset/
https://www.youtube.com/watch?v=r4UScEULX10&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=l-NTykmeqdE&feature=youtu.be
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