PELIPASSIN UUDISTAMINEN KAUDELLE 2021
Nämä tiedot tarvitset aloittaessasi Pelipassin uusimisen:
⚽ Pelaajan nimi
⚽PalloID-tunnus (PalloID:si löydät mm. pelipassilaisille lähetetyistä sähköisistä kuukausikirjeistä, oman joukkueesi jojolta tai seuralta –> laita
postia klubi36@klubi36.fi
⚽ Syntymäaika, joka syötetään järjestyksessä vuosi/kuukausi/päivä ja muodossa vvkkpp (esim. 31.1.1980 kirjataan muodossa 800131)
⚽ Lisätietoa Pelipasseista ja vakuutusturvasta löytyy täältä: https://www.palloliitto.fi/palvelut/digitaaliset-jasenpalvelut/pelipaikka-pelipassitja-vakuutukset

PIKAOHJE:
1.

Mene Pelipaikan sivuille https://fin.ma.services/

2.

Aloita Pelipassin uusiminen valitsemalla oikea vaihtoehto alta

a) Mikäli olet jo luonut tunnukset Pelipaikka-jäsenrekisteriin, siirry suoraan kohtaan 2. Jos salasanasi on unohtunut, voit tilata
kirjautumissivulta uuden salasanan sähköpostiisi.
b) Mikäli et ole vielä kirjautunut Pelipaikkaan, sinun tulee luoda uudet tunnukset.

3.

Kirjaudu sisään Pelipaikkaan jo olemassa olevilla tai äsken luoduilla tunnuksillasi

4.

Hyväksy käyttöehdot ja anna suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn

Vanhoille käyttäjille aukeaa pop up-ikkuna ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä, jossa tulee hyväksyä ehdot, jotta kirjautuminen on
mahdollista. Uusilta käyttäjiltä ehdot kysytään rekisteröitymisen yhteydessä. Tarkasta, että PopUp –ikkunat on sallittu selaimellasi!

5.

Liitä pelaajan tiedot käyttäjätunnuksesi alle

Kun kirjaudut ensimmäisen kerran uusilla tunnuksilla sisään Pelipaikkaan, tulee sinun ensiksi liittää omat (tai alaikäisen lapsesi) tiedot
käyttäjätunnustesi alle. Tämä tehdään kohdasta "Liitä henkilö käyttäjätiliin" (ks. kuva alla), joka näkyy heti ensimmäisellä sivulla kirjautumisesi
jälkeen. Tiedot lisätään PalloID:n ja syntymäajan (syötä muodossa vvkkpp) avulla. Kun PalloID ja syntymäaika on syötetty, painamalla "Liitä
henkilötiedot" pelaaja lisätään tunnustesi alle.

6.

Siirry Pelipassin uusimiseen

Uudistaaksesi Pelipassin valitse pelaajatietojesi alta kohta "Uudista" ja seuraa kohta kohdalta ohjeita.

7.

Saat Pelipassikortin jäsenrekisteriin syötettyyn sähköpostiosoitteeseen muutaman päivän kuluessa

TARKEMMAT KUVALLISET OHJEET REKISTERÖINNISTÄ JA PELIPASSIN UUSIMISESTA:
 ohjevideo rekisteröinnistä:
http://video.qbrick.com/play2/embed/player?accountId=1209142&mediaId=B6D749EE&configId=default&pageStyli
ng=adaptive&autoplay=true&repeat=true&sharing=true
1.

Kirjaudu sivulle https://fin.ma.services/
-

kirjaudu sisään olemassa olevilla tiedoillasi (s-posti ja salasana)
TAI rekisteröidy käyttäjäksi:

-

käyttäjänimenä käytä toimivaa sähköpostiosoitettasi ja luo itsellesi salasana.

Valitse "rekisteröi".

2. Syötä toimiva sähköpostiosoitteesi, sukunimi, etunimi sekä luo salasana ja vahvista luomasi salasana.
Hyväksy ehdot ja valitse "Signup" (Lähetä).

3

Siirry sähköpostiisi, josta löydät vahvistusviestin.
Klikkaa vahvistusviestissä olevaa kuvaketta "Vahvista". Jos kuvake ei toimi, kopioi sen alla oleva osoite, ja liitä se selaimesi osoiteriville.

4. Klikattuasi "Vahvista" tai syötettyäsi sen alla olevan osoitteen selaimesi osoiteriville, saat ilmoituksen rekisteröinnin
vahvistamisesta.
Nyt olet siis luonut itsellesi käyttäjätunnuksen (sähköpostiosoite) ja salasanan.
Valitse "Kirjaudu"-linkki, joka ohjaa sinut kirjautumissivulle kirjautumaan järjestelmään luomillasi tunnuksilla.

5. Sinut on ohjattu nyt kirjautumissivulle.
Syötä käyttäjätunnuksesi (sähköposti ja luomasi salasana)
Valitse "Kirjaudu sisään".

6. Valitse "Liitä aiempaan rekisteröintiin".
(kun pelaaja on pelannut aiemmin, hänen tietonsa on jo rekisteröity aiempaan järjestelmään ja tässä kohtaa liitetään tiedot uusien
käyttäjätunnusten alle Pelipaikkaan)

7. Syötä PalloID numero (jos numeroa ei ole tiedossa, saat sen seurastasi)
Syötä lapsesi syntymäaika muodossa vuosi/kuukausi/päivä (esimerkin syntymäaika on 01.01.1990 ja merkitään muodossa 900101)
Valitse "Liitä henkilötietosi".

8. Nyt voit uudistaa rekisteröintisi
Valitse "Uudista" ("Renew")

9. Valitse jatka

10. Valitse jatka

11. Kun pelaajalla ei ole kuluvalle kaudelle voimassa olevaa pelipassia, tarjoaa järjestelmä automaattisesti
pelipassin laskulle.
Pelaaja valitsee itse tarvittaessa sarjapaikan tai iän mukaisen vakuutuksen. Lisätietoja vakuutuksista löydät täältä:
https://palloliitto.com/pelipaikka/tuoteseloste_fi.pdf



Muista valita Jalkapallopelipassi -> tämä jokaiselle pelaajalle pakollinen valinta



Lisäksi jokaisella pelaajalla on oltava vakuutusturva kunnossa 1.1.2021 eli vakuutus täytyy ottaa palloliiton kautta TAI vaihtoehtoisesti
on esitettävä oman joukkueen jojolle voimassa oleva vakuutustodistus heti vuoden alussa!

o

normitason tapaturmavakuutusturva riittää -> korotettua vakuutusta ei tarvita!

HARJOITUKSIIN EI VOI OSALLISTUA ILMAN VOIMASSA OLEVAA VAKUUTUSTA.
Valitse "maksa nyt". "Jatka".’

12. Tarkista Yhteenveto

13. Valitse maksutavaksi joko oma verkkopankki kuvake, jolla pääset suoraan maksamaan maksun tai
maksulinkin, jonka saat valitsemalla tilisiirto kuvakkeen.
Tilisiirto kuvakkeesta pääset lähettämään maksulinkin eteenpäin maksun maksajalle syöttämällä hänen sähköpostiosoitteensa kenttään, joka
löytyy linkistä.

14. Kun verkkomaksu on suoritettu, palaa palveluntarjoajan sivulle.

LISÄTIETOJA:
Pelipassin uusimisesta on tehty ohjevideo, joka löytyy täältä:
http://video.qbrick.com/play2/embed/player?accountId=1209142&mediaId=0EFF5C37&configId=default&pageStyling=adaptive&autoplay
=true&repeat=true&sharing=true
Ja Palloliiton kirjalliset ohjeet täältä: https://www.palloliitto.fi/palvelut/digitaaliset-jasenpalvelut/pelipaikka-pelipassit-ja-vakuutukset

Jos ongelmia pelipassin uusimisessa, otathan yhteyttä joko oman joukkueesi jojoon tai seuraan (klubi36@klubi36.fi)

