
Pelipassien osto-ohje 2022-2023 
15.8.2022 alkaen 

• Pelaajalla tulee olla voimassa oleva pelipassi (=lisenssi) ja kilpaurheilun kattava vakuutus kullekin 

sarjakaudelle erikseen 

• Pelipassi antaa oikeuden pelata aikuisten tai nuorten sarjoissa 

o jos ei osallistu peleihin, on suositeltavaa olla kuitenkin vakuutus, joka kattaa seuraurheilutoiminnan 

(tarkista vakuutusyhtiöltä) 

• Pelipassi ostetaan Suomisport-palvelun kautta 

o Ohjeistus pelipassin ostoon: https://www.lentopallo.fi/kilpailu/pelipassit/ 

• Linkki Suomisport-palveluun: https://info.suomisport.fi/ 

o → OSTA LISENSSI 

o Kirjaudutaan; alaikäisen lisenssi kannattaa hankkia aikuisen kirjautumisella. Mikäli lapsia useampia, 

voi hallinnoida samalla tunnuksella kaikkia tietoja yhdellä kirjautumisella 

• Passi koostuu varsinaisesta passista (=lisenssi) sekä vakuutuksesta (pakollinen) 

o Jos pelaajalla on olemassa lapsi-/tapaturma-/muu kilpailutoiminnan kattava vakuutus, voi käyttää 

sitä. Tarkista vakuutuksen sopivuus omasta vakuutusyhtiöstä etukäteen!!! Passin ostovaiheessa 

tarvitset vakuutuksen numeron! Valitse tällöin vakuutukseton lisenssi. 

o Jos vakuutusta ei ole, voi sen hankkia helposti passin oston yhteydessä. Vakuutusehdot saa 

tulostettua/tallennettua oston yhteydessä. 

• Muista oston jälkeen palata myyjän palveluun, jotta maksu välittyy Suomen Lentopalloliitolle 

o passin voi maksaa heti tai tulostaa laskun 

• TARKASTA PASSIN SOVELTUVUUS SEURAAVAN SIVUN TAULUKOSTA! 

F-juniorit: 

• linkki Lounalentiksen sivulle: https://www.lounalentis.fi/f-ikaumlisten-kilpailutoiminta.html 

• 2011 ja myöhemmin syntyneet ostavat Touhupassin 10 € (+vakuutus 2 €) 

D-tytöt ja -pojat: 

• linkki Lounalentiksen sivulle: https://www.lounalentis.fi/d-ikaumlisten-kilpailutoiminta.html 

• 2010 ja myöhemmin syntyneet ostavat Lasten kilpapassin 60 € (+vakuutus 20 €) 

C-tytöt: 

• linkki C-tyttöjen sarjakaudelle 2022-2023: https://junnulentis.fi/ikakaudet/c-tytot/2000 – 2006 

• Passi (=lisenssi) ostetaan syntymävuoden perusteella 

o 2003-2009 syntyneet ostavat Nuorten kilpapassin 80 € (+vakuutus 105 €) 

o 2010 ja myöhemmin syntyneet ostavat Lasten kilpapassin 60 € (+vakuutus 20 €) 

• Tarkistakaa vakuutusyhtiöstä vakuutuksen kattavuus!!! Vakuutus saattaa kattaa kilpailutoiminnan tiettyyn 

ikään asti, tai kattaa vain harrastustoiminnan, jolloin tarvitaan liiton vakuutus. 

Naiset Lounaisen alueen 3-sarjassa: 

• linkki Lounalentiksen sivulle: https://www.lounalentis.fi/3-sarja.html 

• ainoastaan 3-sarjaa pelaava lunastaa 50 € kuntopassin, juniorit juniorilisenssin. 

• kurkatkaa edut lounalentiksen sivuilta! 
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Pelipassi on hankittava hyvissä ajoin ennen kilpakauden alkua. 

• mahdollistaa pelaajan lisäämiseen joukkueen kokoonpanoon 

• ilman voimassa olevaa pelipassia pelaaja ei saa osallistua kilpatoimintaan 


