Kuinka ilmoittaudun seuran jäseneksi ja jumppiin - Ohjeet Hoikan käyttöön

Sisäänkirjautuminen
https://www.jasentieto.fi/public/Login.aspx

Jos olet ollut aikaisemmin seuramme jäsen, sinulla on jo olemassa tunnukset. Käyttäjätunnus on
sähköpostiosoitteesi. Jollet muista salasanaa tilaa uusi salasana. Sähköposti tulee osoitteesta
info@hoika.net. Jollei pyyntö toteudu, olethan yhteydessä toimistoomme Tarja 040 737 5330 tai
mnv.toimisto@gmail.com
Ongelmatilanteessa tarkista myös, että olet seuramme sivuilla. Sivut tunnistat vasemmalla
olevasta logostamme. Jos olet väärillä sivuilla käy klikkaamassa ”siirry seuralistaan tästä” tai
takaisin seuran valintaan.

Käyttäjäksi rekisteröityminen
(valitse oikeasta reunasta omat tiedot)
Jos olet ilmoittamassa alaikäistä lastasi jumppaan, tulee sinun itsesi olla pääkäyttäjä. Lapsen voit
tämän jälkeen ilmoittaa oikealla reunassa olevassa UUDEN ALIKÄYTTÄJÄN REKISTERÖINTI kohdasta.
HUOM! Tähän kohtaan rekisteröityminen ei vielä tee sinusta seuran jäsentä, eikä velvoita
maksuun!

Henkilötiedoista sinun tulee täyttää kaikki punaisella tähdellä merkityt kohdat. Lasten ja nuorten
kohdalla pyydämme myös ilmoittamaan huoltajan nimen ja puhelinnumeron, mahdolliset
sairaudet ja allergiat, jotka voivat ilmentyä jumpassa ja kuinka ohjaajan tulisi toimia näissä
tilanteissa sekä saako lapsenne kulkea jumpasta yksin kotiin. Nämä tiedot tullaan antamaan
lapsen/nuoren ohjaajalle lapsen/nuoren turvallisuuden varmistamiseksi. Omat tiedot -sivuilta voit
tarkistaa omien yhteystietojesi lisäksi myös aikaisemmat kaudet ja ostamasi jumpat, sekä sinulle
lähetettyjen laskujen tilanteen.

Jumppaan ilmoittautuminen
(Valitse oikeasta reunasta ilmoittautuminen)
Sivun alareunasta löydät seuraavat täytettävät kohdat

Jos sinulla on useampi käyttäjä (pääkäyttäjä ja alikäyttäjä) niin valitse alasvetovalikosta kenet
haluat ilmoittaa
Ryhmien hakuehdot: Näytä vain ryhmät, jolle voi ilmoittautua
Valitse kausi: syyskausi 2018
Viimeisestä laatikosta näet ryhmät, joihin ikäsi puolesta olet oikeutettu. Valitse haluamasi ryhmä.
Jäsenkorttia ei tarvitse erikseen valita, jollet halua ostaa pelkästään sitä.
Valitsemasi ryhmä nousee toiseksi alimpaan Valitut ryhmät -kohtaan
Paina Jatka vaiheeseen 2: Maksujen hyväksyminen -painiketta
HUOM! Perheliikunnassa valitse lapsen nimellä perheliikunta valituksi ryhmäksi. Kun olet
ilmoittanut lapsesi ryhmään, niin muista ilmoittaa itsesi jäseneksi, jotta voit osallistua
perheliikuntaan lapsesi kanssa.

Tarkista ilmoittautumisesi!
Jos haluat muuttaa ilmoittautumista paina Palaa muuttamaan ilmoittautumista -painiketta
Jos tiedot ovat oikein paina Hyväksy ja jatka vaiheeseen 3: laskun tulostus ja maksu.
Lasku avautuu seuraavalle sivulle ja se toimitetaan antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

