
Lisenssin oston pikaohje 
 

1. Kirjaudu sisään oman seuran Hoika -jäsenrekisteriin. Voit käyttää joko suoraa linkkiä seuran sivuilta 

tai kirjautua täältä 

 

2. Kirjaudu sisään joko voimistelijan tilillä tai ylikäyttäjän tilillä. Tarkista ”Omat tiedot” sivulta, että 

voimistelijan tiedot ovat ajantasaiset ja, että olet tallentanut voimistelijan henkilötunnuksen tilille.  

Tallenna tiedot sivun alhaalta Tallenna painikkeesta. 

 

3. Klikkaa vasemmalta ”Lisenssien osto” 

 

 

 

4. Valitse ”urheilija” tai ”Valmentaja tai Tuomari” tai ”Toimitsija” 

 

 

 

 

http://go.hoika.net/


5. Valitse käyttäjä, jolle olet ostamassa lisenssiä. Tämä vaihe tulee vain, jos sinulla on yli/alikäyttäjiä 

 

 

 

6. Tarkista, että henkilötiedot ovat Voimistelijan ja, että ne ovat oikein. Täytä puuttuvat tiedot.  

 

Mikäli Hoika ehdottaa vanhemmat tai toisen voimistelijan tietoja, olet joko valinnut väärän 

käyttäjän tai kirjautunut väärälle käyttäjätilille. Palaa oston alkuun ja valitse käyttäjä oikein tai 

kirjaudu sisään voimistelijan tilille.  

 

Sportti ID kohtaan ei tarvitse kirjoittaa mitään, jos kenttä on tyhjä. Jos voimistelijalla on jo sportti 

ID, se tulee automaattisesti. 

 

 

  



7. Valitse laji, johon olet ostamassa lisenssiä. Mikäli et tiedä lajia, ole yhteydessä omaan 

valmentajaan. 

 

 

 

8. Valitse lisenssin taso (Stara, Harraste, Kilpa B tai Kilpa A). Jos et tiedä minkä tasoisen lisenssin 

tarvitset, ole yhteydessä omaan valmentajaan. 

 

Mikäli haluamaasi lisenssiä ei löydy tästä valikosta, olet todennäköisesti jo valinnut tai ostanut sen 

aiemmin. Ohjeet tarkistamiseen löydät täältä  

 

 

 

9. Valitse ostatko lisenssin vakuutuksella vai ilman vakuutusta.  

 

Huom. mikäli lisenssin ostaa ilman vakuutusta, niin lisenssinhaltijalla tulee olla 

urheilutapaturmakorvaavuusehdon sisältämä oma vakuutus, jotta hän voi osallistua 

Voimisteluliiton kilpailutoimintaan. 

 

Vakuutuksen voit ostaa myös jälkikäteen. 

 

Mikäli sinulla on jo yhteen lajiin vakuutus, lue täältä kuinka sinun tulee toimia uuden vakuutuksen 

kanssa.  

https://www.voimistelu.fi/ukk_lisenssit#lisenssinmaksu
https://www.voimistelu.fi/ukk_lisenssit#toinenvakuutus


 

 

 

10. Tarkista yhteenvedosta, että kaikki tiedot ovat oikein. Mikäli huomaat virheitä, niin voit muuttaa 

lisenssiä valitsemalla ”muuta lisenssiä” tai peruuttaa oston ”peruuta osto” 

 

11. Lue Yleiset ehdot sekä vakuutusasiakirjat ja vahvista ne luetuksi. Lisäksi lisenssinhaltijan tulee 

sitoutua noudattamaan Suomen Antidopingsäännöstöä sekä Voimisteluliiton yleisiä kilpailu- ja 

kurinpitosääntöjä. 

 

 

 

12. Paina Hyväksy ja sen jälkeen siirry maksamaan lisenssi. Maksamiseen voi käyttää vain 

verkkopankkitunnuksia.  

 

13. Onnistuneen maksun jälkeen voit tarkastella ostettua lisenssiä ja vakuutusta ”Omat tiedot” sivuilta 

kohdasta ”Lisenssit” 

 

 



14. Mikäli maksu keskeytyi, voit jatkaa maksamista seuraavasti 

Valitse vasemmalta Omat tiedot 

Valitse ylhäältä Lisenssit 

Maksamattoman lisenssin vasemmalla puolella on Maksa linkki, josta pääset takaisin maksuun.  

 

 

Ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä Voimisteluliiton tukeen: lisenssit@voimistelu.fi 


