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Sujuvampaa sporttiarkea

Kustannustehokasta ja laadukasta toimintaa

Lisää jäseniä seuroihin
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SUJUVAA SPORTTIARKEA, 
KUSTANNUSTEHOKASTA JA LAADUKASTA TOIMINTAA  

SEKÄ LISÄÄ JÄSENIÄ SEUROIHIN 
– KAIKKI YHDESTÄ PALVELUSTA!

Seuran hallinnon, valmennustoiminnan sekä laadun kehi4ämisen 
digityökalut - kaikki yhdessä palvelussa. Työkalut au4avat seuroja 

mm. jäsenhankinnassa ja tapahtumien markkinoinnissa. 
Seurapalvelussa seura voi pyöri4ää spor=arkea mobiilissa – siellä 

missä liikkujatkin ovat – treeneissä ja kentän laidalla!



Seurapalvelun 6 uniikkia hyötyä seuralle!
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#1

MOBIILIKANAVA
Seurojen palvelut 2020-

luvulle ja mobiiliin!

#5

AJANSÄÄSTÖ 
Toiminnan ja maksuliikenteen 
digitalisointi säästää seuroissa 

aikaa itse toiminalle

#3

RISKITTÖMYYS
Ei kiinteitä kuluja tai 

taloudellista riskiä seuralle

#2

HYVÄ HALLINTO
Yhdistyslain mukainen 
jäsenluettelo, GDPR ja 

vastuullisuus

#4

TEHOKAS PALVELUJEN 
MARKKINOINTI

MarkkinoinUtyökalut ja 
valtakunnallinen 
mainoskanava -

lisää jäseniä seuroihin!

#6

LAADUKASTA DATAA 
Dataa omasta toiminnasta 
– ainoa palvelu, mikä kerää 
tietoa urheilun yhteiseen 

”hyvään”
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SEURA-ARKI:
ü Jäsenrekisteri
ü Maksut
ü Raportit ja 

reaaliaikainen 
data 

ü Meriitit  
ü Viestintä- ja 

palautekanava *

MARKKINOINTI:
ü Tapahtumahallinta
ü Valtakunnallinen 

mainostyökalu
ü Palvelutarjoama 

omille nettisivuille 
ü *Varainhankinta
ü *Jäsenedut

= * Tulossa n. 2021

SPORTTIARKI:
ü Ryhmät *
ü Treenit *
ü Viestit *
ü Maksut ryhmälle *
ü Osallistumisten 

merkitseminen *
ü Sporttiarjen data

* Käyttö myös 
mobiilissa

LAADUKAS ARKI
1. Tukihakupalvelu
2. Seuran laadun 
kehittäminen 
Tähtiseuratyökaluilla 
ja prosessilla:
Ø Johtaminen ja 

hallinto
Ø Seuran ihmiset
Ø Aineelliset 

resurssit
Ø Urheilun 

laatutekijät
Ø lapset ja 

nuoret
Ø aikuiset
Ø huippu-

urheilu
Mahdollisuus 
saada Tähtimerkki

VASTUULLINEN ARKI
*** Turvallinen 
toimintaympäristö -
verkkokoulutus

ü Sähköinen taloushallinto:
Taloushallinnon integraatio
ü Nettisivut:  
Yhdistysavain integraatio *

DIGITAALISEN 
SEURAN 

LISÄPALVELUT

GDPR
Yhdistyslaki

Hyvä hallinto
Laatu

Vastuullisuus



Seurapalvelu Suomisport-mobiilissa

23.3.2020 5

Lataa ilmainen Suomisport-mobiili!



Mitä seurapalvelu maksaa?
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Ø Liikkujat maksavat palvelun käytön ja ylläpidon. 

Ø Seuralle ei tule kuukausi-, vuosi- tai käyBöönoBomaksuja. Seurapalvelun 
kehitys ja ylläpito kustannetaan liikkujan maksamalla palvelumaksulla 
maksun yhteydessä.

Ø Liikkujan palvelumaksu on 0,97 €/maksutapahtuma. 

Ø Maksupalvelun käytöstä vähennetään myös SuomisporIn maksupalvelujen 
tarjoajan Svea Paymentsin hinnaston mukainen maksutapamaksu -
keskimäärin 0,35 €/maksusuoritus. 



Kuinka mukaan?

Palvelun piloKseuraksi pääsee nyt mukaan! 

Mukaan pääsy edellyBää 4 vaiheisen käyBöönoBopolun: 
hBps://www.tuki.suomisport.fi/seurapalvelu-kayBoonoBo

Lähde mukaan testaamaan ja kehiBämään palvelua sekä anna meille palauteBa! 
Toiminnallisuuden kehiByvät SuomisporKin seurojen palauBeen perusteella. 

LisäUedot: suomisport@olympiakomitea.fi
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https://www.tuki.suomisport.fi/seurapalvelu-kayttoonotto

