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MIKSI?
• Seuralla ei ole ollut käytössä mitään jäsenrekisteri- / seurapalvelusovellusta

• Jäsentiedot ylläpidettiin seuran toimesta Excelissä
• Muutokset jäsentiedoissa eivät aina päädy seuran tietoon. Tavoite siirtää tietojen ylläpitovastuu kokonaan jäsenille
• Tietoturva ja tietosuoja

• Jäsenmaksut lähetettiin sähköpostin liitteenä tai postitse kirjeenä Excelissä ylläpidetyille henkilöille

• Tapahtumailmoittautumiset kerätty sähköpostitse, nettipohjaisilla kyselyillä (esim. Microsoft forms) tai whatsapilla ja 
omavastuut ja leirimaksut laskutettu jälkikäteen

• Listauksia ilmoittautuneista julkaistu nettisivuilla. Tietosuoja

• Yleisen tietosuoja-asetuksen (GPDR) vaatimusten täyttäminen. Järjestelmätoimittajat huomioivat tämän 
sovelluksissaan. Seuralle jää vain vastuu järjestelmän oikeasta käytöstä

• Suomisportissa ei ole kuukausittaisia lisenssi- tai ylläpitomaksuja. Helppo lähteä kokeilemaan ja mahdollistaa    
edullisen käytön. Jokaisesta suoritetusta maksusta menee osuus maksupalvelun toteuttajalle ja olympiakomitealle

• Rastilippupalvelulla / Suunnistusliitolla kytkös Suomisporttiin ja lisenssihankinta hoidetaan Suomisportin kautta,  
myös monen muun lajin osalta. Osalle jäsenistä jo valmiiksi tuttu järjestelmä. Siirtyykö Irma Suomisporttiin?

Lahden Suunnistajat -37



MITEN?
• Tarve järjestelmän käyttöönotolle oli siis tunnistettu. Pöydällä oli aluksi useita vaihtoehtoja. Aktiivisen keskustelun jälkeen 

seuran hallitus päätti, että Suomisport otetaan käyttöön. 

• Edellisen kalvon kaksi viimeistä kohtaa tekivät Suomisportista houkuttelevimman vaihtoehdon, vaikkakin osa 
toiminnallisuuksista oli päätöksentekohetkellä vasta betavaiheessa, eikä siis virallisesti julkaistu

• Perustettiin projektiryhmä, joka kaksiportaisesti otti Suomisportin käyttöön
• Ensin testattiin toiminnallisuuksia kahdella ryhmällä. Aikuisten suunnistuskoulu ja tsempit ryhmä (10-14v)

• Suunnistuskoulun maksu oli mahdollista suorittaa Suomisportissa
• Tsempeille tehtiin tapahtumia ja kerättiin tapahtumailmoittautumisia

• Testijakson tulokset esiteltiin hallitukselle ja aloitettiin varsinainen käyttöönotto
• Lisättiin tarvittavat jäsenluokat ja ryhmät järjestelmään
• Aloitettiin hiljaisesti ja sisäisesti markkinoimaan sovellusta. Onnistuuko kirjautuminen ja liittyminen seuran jäseneksi kaikilta? Ohjeistuksen tekeminen 

ja parantaminen saadun palautteen perusteella
• Seuran nettisivut laitettiin kuntoon jäseneksi liittymisen osalta (Liity jäseneksi sivu) ja tiedotus jäsenistölle aloitettiin sisäisesti (seuran sivut, whatsapp, 

suora sähköposti ja kirje) ja markkinointia tehtiin myös ulkoisesti (Twitter, Facebook ja Instagram)

• Projektiryhmä kokoontui Teams palaveriin noin kerran kahdessa viikossa molempien vaiheiden aikana. Vaihe 1 oli toukokuussa 2020 
ja Vaihe 2 alkoi lokakuussa 2020 ja virallinen käyttöönotto oli joulukuussa 2020. Olympiakomitean edustus oli mukana neljässä
palaverissa ja kysymysten ilmaantuessa oli myös aktiivista kirjeenvaihtoa olympiakomitean edustajien kanssa palaverien välissä. 

Lahden Suunnistajat -37

https://www.ls37.fi/seura/liity-jaseneksi/


MITÄ TOIMINNALLISUUKSIA 
KÄYTETÄÄN?
• Jäsenluettelo, jäsenluokat ja jäsenmaksut

• Ryhmät ja mahdolliset ryhmäkohtaiset kausimaksut

• Ryhmien tapahtumat ja tapahtumailmoittautumiset ja mahdolliset tapahtumakohtaiset maksut.

• Jäsenluokka tai ryhmäkohtainen viestintä järjestelmän kautta (testattu, mutta ei vielä aktiivisessa käytössä)

• Mobiilisovellus käytössä tapahtumailmoittautumisiin, maksuihin ja viestien vastaanottamiseen. Myös ilmoitukset 
tapahtumamuutoksista tulevat mobiilisovellukseen

• Tilitysraportit toteutuneista maksuista. Seuralla ei ole toistaiseksi taloushallinnon järjestelmää käytössä (esim. Netvisor),
johon tiedot tulisivat automaattisesti

• Muiden järjestelmän tarjoamien raporttien hyödyntäminen tutkinnan alla
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JÄSENLUOKAT
• Omat jäsenluokat

• Harraste-
• Kannatus-
• Kilpaileville
• Kunnia-
• Nuorisojäsenille

• Mahdollistaa tarvittaessa erisuuruisten jäsenmaksujen keräämisen

• Käyttöönoton myötä aikaisemmin käytössä ollut perhejäsenluokka poistettiin.

• Keskusteluja käytiin myös siirtymisestä vain yhteen jäsenluokkaan. Kaikille 
samansuuruinen jäsenmaksu. Loput olisi hoidettu ryhmämaksujen avulla. Päädyimme 
kuitenkin pysymään meille tutummassa useamman jäsenluokan vaihtoehdossa. 

• Jäsenedut, velvoitteet ja jäsenmaksut kuvattu seuran sivuilla
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RYHMÄT
• Kaikille seuran jäsenille perustettiin yksi ryhmä (LS-37)

• Pääosa tapahtumista perustetaan tähän ryhmään esim. taitoharjoitukset.                              
*) Metsä- ja sprintti-iltarastit löytyvät rastilipusta

• Omat ryhmät suunnistajan polun mukaisesti
• Seuran edustusurheilijoille
• SM-ryhmälle (14-18 vuotiaat)
• Tsempeille (10-14 vuotiaat)
• Lasten suunnistuskoululle

• Lisäksi ryhmiä voidaan perustaa tarpeen mukaan, kuten aikuisten 
suunnistuskouluille

• Ryhmätoiminnallisuudet 
• Omat tapahtumat tai jos kaikille avoin, niin oman ryhmän sijaan LS-37 ryhmään
• Tapahtumailmoittautumisten kerääminen ja esimerkiksi karttojen tulostusmääriä arvioidaan 

ilmoittatumisten perusteella. Ilmoittatuminen ei pakollista, mutta kovasti kannustetaan
• Mahdolliset tapahtumakohtaiset maksut tai ryhmäkohtaiset kausimaksut
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HAASTEET / HYÖDYT
• Käyttöönotto pakotti pohtimaan ja kuvaamaan jäsenluokat ja jäsenedut tarkemmin. Tarvittavat muutokset hyväksyttiin sääntöjen 

mukaisesti seuran virallisissa kokouksissa. (Liittyy enemmän toimintaan kuin olisi järjestelmävaatimus.)

• Järjestelmään kirjautuminen, jäseneksi liittyminen ja ryhmiin liittyminen ohjeista ja hyvistä Olympiakomitean Suomisport ohjevideoista 
huolimatta on osalle ollut varsin haasteellista

• Mobiilisovelluksen ja selainversion toiminnoissa eroavaisuuksia. Osa toiminnoista toimii vain mobiilissa ja osa vain selaimessa. Tämä on 
aiheuttanut hivenen hämmennystä. Esimerkiksi seuran jäseneksi voi liittyä vain selaimella.

• Tapahtumien toiminnallisuuksissa on joitain rajoitteita ja puutteita, joihin olemme törmänneet. Esimerkkinä maksulliseen tapahtumaan ei 
voi ilmoittautua suorittamatta maksua ensin. Meidän toive olisi aktivoida maksu myöhemmin.

• Tapahtumia voi ryhmien lisäksi tehdä erikseen seuralle ja nämä seuran vs ryhmän tapahtumat ovat kaksi eri maailmaa ja sisällöiltään 
erilaiset. Ryhmien tapahtumissa vähän toiminnallisuuksia. Seuran tapahtumien toiminnallisuudet paljon monipuolisemmat. Seuran
tapahtumaan voi esimerkiksi laittaa kysymyksen, johon vastaaminen on pakollista. Esimerkkinä joihinkin ryhmien harjoituksiin 
haluaisimme ilmoittautumisen lisäksi pakollisen ratavalinnan A-, B- tai C-rata ja leirien osalta esim. Ilmoittautumisen lisäksi tiedon 1) vain 
harjoitukset, 2) harjoitukset ja majoitus 3) Harjoitukset, majoitus ja ruokailu.

• Tapahtumien osalta teemme tuplatyötä. Teemme tapahtuman Suomisporttiin ja seuran sivuille. Ilmoittautuminen Suomisportissa ja
tarkempi sisältö harjoituskortteineen on seuran sivuilla. Projektin alkuvaiheessa rajasimme jo pois, että mitään integraatiota kahden 
järjestelmän emme tässä kohtaa ala tekemään. Tapahtumalinkin voi kyllä kopioida Suomisportista seuran sivulle.
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HAASTEET / HYÖDYT
• Edellisellä sivulla mainittujen ”puuttuvien” toiminnallisuuksien ja rajoitteiden osalta olemme sopeuttaneet toimintaamme järjestelmien 

tarjoamien ratkaisujen mukaisiksi ja käyttäneet tarpeen mukaan seuran tapahtumia tai ryhmän tapahtumia. 

• Olemme aktiivisesti konsultoineet parhaita tapoja Olympiakomitealta. Olemme myös esittäneet toiveita tarvittavien toimintojen
lisäämiseksi järjestelmään. Kysymyksiimme olemme saaneet nopeasti vastaukset ja käyttäjien ongelmat on ratkaistu nopeasti

• Järjestelmän käyttö tuntuu kaikilta sujuvan, kunhan käyttäjä on vain ensin saanut itsensä liitettyä jäseneksi ja mukaan ryhmiin.

• Järjestelmän ylläpito on helppoa (ryhmät, luokat, tapahtumat, maksut)

• Järjestelmän tuomia etuja on jo nähtävissä. 
• Meillä on ajantasainen jäsenluettelo. 
• Ryhmien kokoonpanot ovat järjestelmässä ja ajantasalla. Ryhmäkohtaiset maksut helppo laittaa järjestelmään ja seurata maksusuorituksia.
• Lasten suunnistuskoulu menossa ja ensimmäinen Kompassi cup tapahtuma takana. Näihin osallistuvat ovat tai huoltajat ovat ilmoittaneet huollettavansa 

suunnistuskouluun Suomisportissa, liittäneet seuran jäseneksi ja suunnistuskouluryhmään, lisäksi hankkineet lisenssin Suomisportissa ja ilmoittautuneet 
kilpailuun itsenäisesti Irmassa. Aikaisemmin suunnistuskouluun ilmoittautuvien tietoja kerättiin Forms kysellä ja aloituskerroilla paperille. Puuttuvia tietoja 
metsästettiin seuran toimesta ja seura hankki lisenssejä ja hoiti ilmoittautumisia ensi askeleitaan kilpailuissa ottaville. Nyt kaikki ohjattiin seuran sivuille, 
jossa ohjeet miten toimitaan ja tarvittaessa opastettiin järjestelmän käytössä

• Suomisporttia kehitetään aktiivisesti ja uusia toiminnallisuuksia lisätään ja kehitystä on tapahtunut jo meidän mukana olon aikana, esim. 
ylläpidon käyttöliittymä parantunut.
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