
Kuinka ilmoittaudun seuran jäseneksi ja jumppiin - Ohjeet Hoikan käyttöön 

 

Sisäänkirjautuminen  https://go.hoika.net/public/Login.aspx?sid=113 

 

 

Yllä olevan osoitteen pitäisi ohjata sinut suoraan Mikkelin Voimistelijoiden Hoikaan. Välillä kuitenkinselaimen 

muistissa on muiden seurojen tietoja ja tällöin ohjaus tapahtuu muiden seurojen sivuille. Ennen kuin kirjaudut 

sisään, tarkista oletko oikean seuran sivuilla. (HUOM. käyttämästäsi selaimesta riippuen etusivu saattaa olla hyvinkin 

eri näköinen). Jos olet jonkun muun seuran sivuilla, valitse kohta ”liiton seurat” ja valitse sieltä Mikkelin Voimistelijat. 

Jos olet ollut vuoden 2015 jälkeen seuramme jäsen, sinulla on jo olemassa tunnukset. Käyttäjätunnus on 

sähköpostiosoitteesi. Jollet muista salasanaa tilaa uusi salasana. Sähköposti tulee osoitteesta 

mikkelinvoimistelijat@hoika.net. Jollei pyyntö toteudu, olethan yhteydessä toimistoomme Tarja 040 737 5330 tai 

toimisto@mivo.fi  

 

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. 

  

https://go.hoika.net/public/Login.aspx?sid=113


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

täytettävät kohdat  

 

 

Jos sinulla on useampi käyttäjä (pääkäyttäjä ja alikäyttäjä), valitse ”ilmoitettava henkilö” kohdasta kenet haluat 

ilmoittaa.   

 

Näytä: vain ryhmät, jolle voi ilmoittautua , jolloin näet vain ryhmät, joihin olet ikäsi puolesta oikeutettu. 

Kausi: syyskausi 2020  

Kun löydät itseäsi kiinnostavan ryhmän paina sinistä valitse-kohtaa. Lue huolellisesti läpi ryhmän 

ilmoittautumissäännöt ja perumisehdot.  

Lisäksi aikuisten ryhmissä pääset valitsemaan maksuvaihtoehdot:

 

 

Kun olet valinnut kaikki haluamasi ryhmät. Paina ”ilmoittaudu”. 

 



 

 

Ikävä kyllä Hoika ei tue työnantajien tarjoamia sovelluksia, joten tässä vaiheessa hinta näkyy 0€, jos maksat esim. 

EPassilla tai SmartumPaylla. Näin ollen sinun tulee jo ryhmiä valitessa tarkistaa sinulle näkyvä hinta. Kun painat 

”hyväksy”, Hoika ohjaa sinut Paytrailin kautta verkkopankkiisi maksamaan osallistumismaksua. 

 

Muista palata Paytrailistä vielä Hoikaan, jotta maksu kirjautuu meille. Jos maksu ei kirjaudu, ei myöskään 

ilmoittautuminen jää Hoikaan ja näin ollen menetät paikkasi ryhmässä. Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen sinulle 

pitäisi tulla heti sähköpostiisi varmistusviesti ryhmään pääsystä. 


