
Pikaohje seurakäyttäjälle

• Jäsenyyksien ja kausimaksujen 

luomiseen.

• Ennen jäsenyyksien luomista mieti, 

voitteko yksinkertaistaa seuranne 

hinnastoa.



1. Luo ensin uudet säännöt.



2. Voit kopioida seuranne säännöt keskimmäiseen tekstikenttään. Vaihtoehtoisesti voit tehdä linkin seuran 

sääntöihin seuranne kotisivuille alimpaan linkkikenttään. Jos seurasi sääntöjä ei ole sähköisessä muodossa, 

voit tehdä linkkiviittauksen seuranne kotisivuille. Tallenna.



3. Seuraavaksi luot jäsenyysehdot. Jäsenyysehdoissa voit määritellä, otetaanko kaikki maksavat 

automaattisesti jäseniksi vai pitääkö jäsenet erikseen hyväksyä. Pääset itse helpommalla, jos otatte kaikki 

maksaneet jäseniksi.



4. Jäsenyysehdoissa voit määritellä, otetaanko kaikki maksavat automaattisesti jäseniksi vai pitääkö 

jäsenet erikseen hyväksyä. Suosituksena on, että hyväksyntä jäseneksi vaaditaan. Valinta toimintatavasta 

tehdään lomakkeen alalaidassa. Tallenna.



5. Seuraavaksi luodaan uusi jäsenyystyyppi.



6. Jäsentyypin luominen aloitetaan valitsemalla liiton jäsenyystyyppi. Tällä valinnalla saat liiton 

jäsenmaksuosuuden automaattisesti seuran jäsenmaksuun sisään. Vaihtoehto ”Seuran oma maksu. 

Liiton osuus 0 €” on tarkoitettu seuran omille maksuille kuten kausi- tai salimaksut. Liiton osuus 0 € 

tarkoittaa aina automaattisesti sitä, että transaktiokulu menee seuralta.



7. Seuran jäsenyyksien ja omien maksujen linkittäminen liiton jäsenmaksuun. 

Aikuisjäsen Seuran jäsenmaksu liitolle (26€)

Juniorijäsen (alle 20-vuotias) Seuran jäsenmaksu juniorista (0€)

Kunniajäsen

Esim. ratamaksu

Seuran oma maksu



8. Anna jäsenyystyypille kuvaava nimi ja kirjoita kuvauskenttään tiivistäen, mitä tämä jäsenyystyyppi 

sisältää. Esim. ”Alle 20-vuotiaiden (syntynyt 1998-2018) jäsenmaksu”. 



9. Vieritä sivua alaspäin ja määrittele jäsenyystyypille hinta. Hinta on aina seuran osuus jäsenmaksusta. 

Esim. jos seuran jäsenmaksu yli 20-vuotiaille on 100€, kirjoita seuran hinta kohtaan 74€ (vuonna 2018 

liiton jäsenmaksu yli 20-vuotiaista on 26€. Alle 20-vuotiailla liiton maksu 0€). Alalaidassa voit valita 

aiemmin asettamistasi hyväksyntäehdoista. Tallenna. 



10. Kun olet luonut jäsenyystyypin ja tallentanut, jäsenyydet löytyvät Jäsenyydet listauksesta. Voit käydä 

vielä muokkaamassa tai poistamassa jäsenyystyyppejä. Jos jäsenyystyyppiä on ostettu tai yritetty ostaa, et 

voi enää poistaa sitä => ota yhteys liittoon. Maksaneet jäsenet näet ”Nykyiset jäsenet” nappulaa 

klikkaamalla. Jos olet jäsenyysehdoissa edellyttänyt erillistä hyväksyntää jäseneksi, jäseneksi hakevat 

löydät ”Odottaa jäsenpyyntöä” nappulan takana.


