Arvoisa Ranuan Peuran jäsen!
Olemme seurassamme siirtymässä uuteen aikakauteen ja otamme käy öömme Suomispor n, joka
on koko urheiluyhteisön oma digitaalinen palvelu! Suomispor n avulla varmistamme, e ä
jäsenhallintamme on yhdistyslain mukaista ja etoturva on kunnossa. Suomispor n kehityksestä
vastaa Suomen Olympiakomitea.
Toimenpiteet – liity jäseneksi
Siirtymävaiheessa on hyvä o aa huomioon, e ä seuran jäsenten on liity ävä itse seuran jäseneksi
Suomispor ssa. Luomme seuran sääntöjen mukaiset jäsenluokat palveluun ja jäsenet itse hakevat
oikean luokan jäsenyy ä klikkaamalla jäsenluokan linkkiä. Linkit löytyvät ne sivuiltamme 1.1.2022
mennessä. Edellytämme, e ä olet hakenut jäsenyy ä ennen seuran palveluiden käy öä.
Seura hyväksyy lii ymispyynnöt seuran sääntöjen mukaises .
Jäsenmaksut makse avaksi Suomispor ssa
Jäseneksi hyväksymisen jälkeen jäsenmaksut maksetaan Suomispor n kau a. Enää emme lähetä
laskuja tai vastaanota jäsenmaksuja suoraan pankki lille, vaan jäsen maksaa jäsenmaksun
valitsemallaan maksutavalla (verkkopankki, pankki- tai luo okor , MobilePay jne.) Suomispor ssa.
Jäsenmaksulla tuet seuran toimintaa.
Jäsenyydet, maksut ja kui t löytyvät aina jokaisen omalta Spor

liltä

Jokainen seuran jäsen tai alaikäisen huoltaja, hallinnoi etojaan itse Suomispor ssa oman
Spor linsä kau a. Spor li luodaan aina ensimmäisellä kerralla Suomispor ssa asioidessa.
Kaikki eto henkilön omasta toiminnasta kertyy hänen omalle lilleen. Palveluun ei jäsenellä ole
salasanaa, vaan palvelu lähe ää kertakirjautumiskoodin jokaisen kirjautumisen yhteydessä
teks vies llä tai sähköpos tse. Lataamalla Suomisport sovellus puhelimeesi, edot kuten maksut,
jäsenyydet, ryhmät ja kalenterit ovat näppäräs saatavilla.

Lisä etoja toiminnanjohtajalta s-pos tse ranuanpeura1913@gmail.com tai puhelimitse 041 313 8222.
Seuran ne sivut osoi eessa www.ranuanpeura.spor sai .com.

Spor terveisin,
Ranuan Peuran hallitus

Ranuan Peuran jäsenluokat ja maksut
Valitse oikea jäsenluokka ja klikkaa linkkiä. Linkin kau a pääset
Suomisport palveluun, jonka kau a haet Ranuan Peuran jäsenyy ä. Seura
hyväksyy jäsenpyyntösi ja saat laskun makse avaksi sen jälkeen.
Mikäli haluat maksaa laskuja Epassilla tai Smartumilla, niin ota ensin yhtey ä
toiminnanjohtajaan!

Aikuinen jäsen 25€
● h ps://seurat.suomisport.ﬁ/invite/12e2311a-1346-4ba4-8f4d-ﬀ79f8240663

Aikuinen jäsen + Peuransarven käy ömaksu 75€
(sisältää oikeuden käy ää pun salia sekä seuran tarjoamia vuoroja Peuransarvella)
● h ps://seurat.suomisport.ﬁ/invite/84cf41e4-1e8a-46c2-9e00-c100f6a1d63a

Alaikäisen henkilön jäsenpyynnön Suomispor ssa tekee huoltaja. Klikkaamalla linkkiä pääset
lisäämään lapsen edot palveluun.

Alle 18-vuo as jäsen (2004-2022 syntyneet) 25€
● h ps://seurat.suomisport.ﬁ/invite/7270d9a6-7136-4bb0-ad52-120307c69d15

Alle 18-vuo as jäsen (2004-2022 syntyneet) + Peuransarven
käy ömaksu 35€
(sisältää oikeuden käy ää pun salia sekä seuran tarjoamia vuoroja Peuransarvella)
Huomioithan, e ä alaikäisen henkilön itsenäiseen pun salin käy öön vaaditaan huoltajan
kirjallinen lupa ja ilmoitus. Lisä etoja s-pos tse ranuanpeura1913@gmail.com.
● h ps://seurat.suomisport.ﬁ/invite/b174708e-5788-478a-ae38-9e280aa68704

Perhejäsenyys 55€
(Seuran jäsenyys samassa taloudessa asuville henkilöille)
KUN maksat perhejäsenyyden, laita siitä väli ömäs eto sähköpos lla osoi eeseen
ranuanpeura1913@gmail.com . Perhejäsenmaksun valitsevan henkilön täytyy lisätä myös muut
perheenjäsenet Suomispor in ja siihen saa ohjeet sähköpos tse.
Huomioithan, e ä alaikäisen henkilön itsenäiseen pun salin käy öön vaaditaan huoltajan
kirjallinen lupa ja ilmoitus. Lisä etoja sähköpos tse.
● h ps://seurat.suomisport.ﬁ/invite/f8a92d08-f44b-4757-b4e0-a8099d9a9225

Perhejäsenyys + Peuransarven käy ömaksu 135€
(sisältää samassa taloudessa asuville henkilöille oikeuden käy ää pun salia sekä seuran
tarjoamia vuoroja Peuransarvella)
KUN maksat perhejäsenyyden, laita siitä väli ömäs eto sähköpos lla osoi eeseen
ranuanpeura1913@gmail.com . Perhejäsenmaksun valitsevan henkilön täytyy lisätä myös muut
perheenjäsenet Suomispor in ja siihen saa ohjeet sähköpos tse.
Huomioithan, e ä alaikäisen henkilön itsenäiseen pun salin käy öön vaaditaan huoltajan
kirjallinen lupa ja ilmoitus. Lisä etoja sähköpos tse.
● h ps://seurat.suomisport.ﬁ/invite/f6c4881b-dc75-4fc7-a199-8bd2ce76846c

Seuran tarjoamiin salivuoroihin on myöhemmin tulossa myös kertamaksun mahdollisuus. Eli jos
vierailet Ranualla esimerkiksi vain loma-aikoihin ja haluat tuolloin käydä pelaamassa meidän
vuorolla sulkapalloa, niin se on mahdollista kertamaksulla (5€). Eli kertamaksu on luotu satunnaisia
vierailuja varten. Tästä lisä etoja myöhemmin. Siihen as Peuransarven käy ö kuuluu ainoastaan
jäsenille, jotka ovat maksaneet myös käy ömaksun.

JOS digitaalinen asioiden hoitaminen ei ole mahdollista, niin ota yhtey ä. Jäsenyys
ja maksut voidaan tarvi aessa hoitaa myös lisiirron kau a.
Lisä etoja ja apua saat toiminnanjohtajalta s-pos tse ranuanpeura1913@gmail.com tai
puhelimitse 041 313 8222.

