
 

JUMPPATUNNEILLEMME ILMOITTAUDUTAAN NYT NETISSÄ!  
 
Ilmoittautuminen kotisohvalta käsin on kätevää ja helppoa, ja saat laskun suoraan sähköpostiisi, jolloin 

käteisen rahan kuljettamisen jumppatunnille voit nyt kokonaan unohtaa! 
 

TEE NÄIN: 
1. Mene kotisivuillemme www.syvo.fi 
2. Klikkaa linkkiä ”Ilmoittaudu tästä” ja seuraa avautuvaa polkua, joka johtaa Suomen Voimisteluliiton 

Hoika-jäsentietorekisterin kirjautumissivulle. 

3. Kirjaudu sisään: 
a. Olitko toiminnassamme mukana jo vuonna 2019? Olet tällöin jo rekisterissä. Riittää että kirjaudut 

sisään tai tarvittaessa tilaat uuden salasanan ja etenet sähköpostiisi tulleiden ohjeiden mukaan.  
b. Oletko tälle vuodelle uusi jäsen / ”Tilaa uusi salasana” ei yrityksestä huolimatta palauttanut 

sähköpostiisi mitään uutta salasanaa?  Kirjaudu tällöin uutena käyttäjänä. Ohjelma kysyy 

nimeäsi, osoitettasi, sähköpostia, puhelinnumeroa, syntymäaikaa ja tiettyjä 

markkinointiviestintään liittyviä lupia.  
4. Ilmoittaudu tunneillemme vasemmasta reunasta klikkaamalla ”Ilmoittaudu”. Voit valita samalla yhden 

tai useita tunteja. 

5. Valitse myös jäsenmaksu 2020, joka suoritetaan aina kalenterivuosittain yhden kerran. 

6. Vahvista valintasi. 
7. Tulosta syntynyt lasku tai odota että se kilahtaa sähköpostiisi. 
8. Maksa lasku eräpäivään mennessä. 

 

HOIDATKO MYÖS ALAIKÄISEN LAPSESI ILMOITTAUTUMISEN?  
Voit perustaa lapsestasi itsellesi alikäyttäjän. Suosittelemme erityisesti pienten lasten kyseessä ollessa 

alikäyttäjän perustamista helpottaaksesi lastesi asioiden hallinnointia yhdellä sisäänkirjautumisella ja yksillä, 
omilla tunnuksillasi. Alikäyttäjän lasku kirjautuu sinun nimellesi, mikä sekin on kätevää. Alikäyttäjät ovat 

seuramme tasavertaisia seuramme jäseniä siinä missä hänen vanhempansakin. 
 

Alikäyttäjän ilmoittautumisen hoidat omilla tunnuksillasi siten, että ilmoittautumisruudussa vaihdat 
alasvetovalikosta oman nimesi sijasta lapsesi ja etenet sitten kuten yllä on kohta kohdalta esitetty. 

  

JÄSENMAKSU JA KAUSIMAKSU OVAT ERI ASIOITA  
Valitse ilmoittautumisikkunassa haluamasi jumppien lisäksi Uuden aikuisjäsenen jäsenmaksun 10€. Vuonna 
2000 syntyneet ja sitä nuoremmat uudet jumppaajat valitsevat Uuden lapsi- ja nuorisojäsenen jäsenmaksun 5€. 

 

Huomaathan, että vain jäsenenä olet oikeutettu osallistumaan jumppatunneillemme edullisella 

kausimaksullamme, 50€/20€ + tiettyjen ryhmien valmennusmaksu. Jäsenmaksu suoritetaan kerran 
kalenterivuodessa, joten jos jatkat jumppia ensi syyskaudella, tämä asia on kohdaltasi silloin sitten jo hoidettu 
ja kunnossa. 

  
Jos kohtaat ongelmia tai kysyttävää ilmoittautumisen yhteydessä, ethän epäröi laittaa asiasta 

sähköpostia seurallemme osoitteeseen toimisto@syvo.fi. Luemme sitä päivittäin ja vastaamme 
mahdollisimman pian! 

 

Ohjelman avulla seuran jäsenrekisterin hoitaja tai jumppasi ohjaaja hoitaa tunteihin ja omaan seuraamme 
liittyvää relevanttia tiedotusta. Sallithan sen varmistamalla, että yhteystiedoissasi on toimiva sähköpostiosoite 
ja kännykkänumero. Suomen Voimisteluliiton tiedotuksen voit halutessasi erikseen kieltää. 

  

 

 


