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Tietopaketti: 
 

 Ilmoittautuminen 

➢ jokaisen harrastajan tulee tehdä ilmoittautuminen kauden alussa 

➢ ilmoittautumisen kerää ryhmän joukkueenjohtaja tai muu ennalta nimetty henkilö 

➢ seura laskuttaa kaiken sähköpostilla, ilmoitettava sposti tullee olla käytössä, eikä saa olla täynnä !! 

➢ ilmoittautumisessa kerätään pelaajan nimi, osoite, ja syntymäaika  

➢ huoltajan/huoltajien nimi, puhelin ja sähköposti (pakollinen tiedottamista, laskujen lähettämistä yms. varten) 

➢ ilmoitus jos on pelannut (myös pallokoulu yms.) aiemmin jossain muussa seurassa (seuran nimi) 

➢ ilmoitus jos ei halua lapsen osallistuvan peleihin  

➢ ilmoitus osallistuuko talvikaudelle, kesäkaudelle vai molempiin 

➢ ilmoitus allergioista, lääkityksistä yms. mitä valmentajien olisi hyvä tietää 

➢ kielto jos lapsi ei saa esiintyä seuran ottamissa kuvissa yms. 

➢ käytetään ensisijaisesti seuran sivuilla olevaa ilmoittautumislomaketta 

 

 Harrastemaksut 2019 

➢ jalkapallon kausimaksut erikseen: talvikausi 40 e ja kesäkausi 70 e (yhteensä 110 e) 

➢ jalkapallon kausimaksu kerralla: koko kausi 100 e 

➢ futsalin kausimaksu: koko kausi 50 e 

➢ toiminnassa mukana olevien aikuisten lapsilta ei peritä harrastemaksua (1.1.2017 alkaen) 

➢ jokaisella harrastajalla tulee olla harrastemaksu maksettuna 

➢ harrastemaksu listojen laskutuspäivät vuosikellossa, listojen toimitus talouspäälikkö 

➢ yhteyshenkilö talouspäälikkö Jarkko Mäkinen maakinen.jarkko@gmail.com 040-6803778 

 

 Pelipassit 2019  

➢ pelipassi on voimassa aina maksupäivästä vuoden loppuun 31.12 saakka 

➢ lasten korttelipassi 2006 syntyneet ja nuoremmat: 9 e (passi 5 e+4 e vakuutus) 

➢ lasten pelipassi 2006 syntyneet ja nuoremmat: 29 e (passi 25 e+4 e vakuutus) 

➢ nuorten pelipassi 2005-2002 syntyneet: 80 e (passi 40 e+40 e vakuutus) 

➢ nuorten pelipassi 2001-1998 syntyneet: 180 e (passi 40 e+140 e vakuutus) 

➢ nuorten korttelipassi 2005-2002 syntyneet: 28 e (passi 8 e+20 e vakuutus) 

➢ voidaan käyttää omaa vakuutusta > toimitettava vakuutustodistus 

➢ jokaisella harrastajalla tulee olla pelipassi maksettuna 

➢ pelipassi listojen laskutuspäivät vuosikellossa, listojen toimitus kilpailupäällikkö  

➢ yhteyshenkilö kilpailupäällikkö Jarmo Pitkäranta jarmo.pitkaranta@gmail.com 0400-352952 varahenkilö Janne Teikari 

 

 Pelimatkat  

➢ pelimatkat suoritetaan omilla autoilla (kimppakyydit) tai Härmän Liikenteen palveluita käyttäen 

➢ omien autojen käytössä (kimppakyydit) on suositeltavaa maksaa bensarahaa kyydin järjestäjälle (vähintään 5 e) 

➢ Härmän Liikenteen yhteyshenkilö on Heidi Rantamäki harmanliikenne@harmaliikenne.fi 

➢ käytettäessä Härmän Liikenteen palveluja jokainen ryhmä tilaa tarvittavan auton itse 

➢ maksu bussikyydeissä tapahtuu joukkueenjohtajan keräämällä rahat pelimatkasta ja suorittamalla matkan hinnan 

kokonaisuudessaan seuran tilille FI47 4740 1020 0116 44 (pelipäivän jälkeiseen perjantaihin mennessä) 

➢ paikkakunnille kohdistuvista  Kauhajoki, Ähtäri, Närpiö ja Kristiinankaupunki pelimatkoista toimitaan omavastuu 

periaatteella (20 e/hlö/matka) josta joukkueenjohtaja toimittaa listat kevätkauden osalta heinäkuun ensimmäisellä viikolla 

ja syyskaudelta viimeisen sarja pelin jälkeen talouspäällikölle. Talouspäälikkö laskuttaa omavastuu osuudet . 

➢ maksuun viitteenä: pelimatka, ryhmän nimi ja matka (esim. pelimatka P06 Alahärmä-Lapua) 

➢ ennen matkaa pitää talouspäälikköllä olla tieto matkasta ja sen hinnasta 

➢ yhteyshenkilö talouspäälikkö Jarkko Mäkinen maakinen.jarkko@gmail.com 040-6803778 

 

 Turnaukset 

➢ jokainen joukkue päättää itse osallistumisestaan sarjan ulkopuolisiin turnauksiin (myös ilmoittautuminen) 

➢ matkustamiseen voidaan käyttää myös Härmän Liikenteen palveluja 

➢ ilmoittautumismaksu hoidetaan turnauksen järjestäjälle seuran tililtä 
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➢ turnauksesta syntyvät kustannukset joukkue hoitaa itse 

➢ turnauksen ilmoittautumismaksu  tapahtuu joukkueenjohtajan keräämällä rahat turnaukseen osallistujilta ja suorittamalla 

maksun kokonaisuudessaan seuran tilille FI47 4740 1020 0116 44 (turnauksen jälkeiseen perjantaihin mennessä) 

➢ maksuun viitteenä: turnaus ja ryhmän nimi (esim. Norvalla T07) 

➢ yhteyshenkilö talouspäälikkö Jarkko Mäkinen maakinen.jarkko@gmail.com 040-6803778 

  

 Joukkue avustukset 

➢ jokaisella ryhmällä on mahdollisuus kerätä rahaa esim. varuste hankintoja ja turnausmaksuja varten 

➢ rahan kerääminen tapahtuu esim. kökällä, myynnillä yms. 

➢ rahan kerääminen on sallittua jokaisen vuoden huhtikuun-marraskuun välisenä aikana 

➢ seura hoitaa tarvittavien tahojen laskuttamisen ja ohjaa kerätyt varat ryhmän käyttöön 

➢ hankitut varat tulee käyttää sen vuoden loppuun mennessä 

➢ käyttämättä vuoden aikana jääneet varat siirtyvät automaattisesti jaoston käyttöön seuraavan vuoden alussa 

➢ kerättävä summa saa olla maksimissaan 2500 euroa/ryhmä/vuosi (suuremmista summista mahdollista neuvotella talouspäälikön kanssa) 

➢ myydyistä mainoksista 10 % menee jaoston käyttöön  

➢ keräämisen aloituksesta tulee olla aina tieto talouspäälliköllä  

➢ yksityiskohdat yms. sovitaan aina talouspäällikön kanssa ennen rahan keräämisen aloittamista 

➢ yhteyshenkilö talouspäälikkö Jarkko Mäkinen maakinen.jarkko@gmail.com 040-6803778 

 

 Pelaaja siirrot 

➢ jokaisen pelaaja siirron osalta tulee toimia Palloliiton (piirin) suositusten ja ohjeiden mukaan 

➢ Perusperiaate: Emme estä sopimuksettoman, velvoitteensa täyttäneen pelaajan omaehtoista halua vaihtaa toiseen 

seuraan. Nämä ohjeet koskevat C15 ja nuorempien pelaajasiirtoja 

➢ PELAAJAN OMAEHTOINEN SIIRTYMINEN: 
➢ Vastaanottava seura: 
➢ Kehotamme pelaajaa informoimaan asiasta välittömästi omaa valmentajaansa. 
➢ Ilmoitamme yhteydenotosta vanhan seuran valmennus- tai junioripäällikölle tai jos sellaista ei ole nimetty niin seuran / 

joukkueen yhteyshenkilölle 
➢ Yhdessä pelaajan, ( hänen vanhempiensa ) ja vanhan seuran edustajan kanssa pyrimme varmistamaan sen, että siirto 

edesauttaa pelaajan kehittymistä ja minimoimme siirron aiheuttamia ongelmia 
➢ Vanha seura luovuttaa pelaajan aikaisempaan kehittymiseen liittyvät informaatiot ( testitulokset, harjoitusmäärät, 

mahdolliset aikaisemmat loukkaantumiset jne. ) 
➢ Epävarmoissa tilanteissa mahdollistetaan siirron väliaikaisuus ja paluu vanhaan seuraan ilman vaatimuksia 

 
➢ SIIRTO UUDEN SEURAN ALOITTEESTA: 
➢ Halutessamme pelaajan siirtyvän edustamaan seuraamme, on yhteydenottojärjestys aina: 
➢ Yhteys vanhan seuran valmennus- tai junioripäällikköön tai jos sellaista ei ole nimetty, niin seuran / joukkueen 

yhteyshenkilölle, pelaajan etu aina käsittelyn pohjana, ei suoraa yhteydenottoa pelaajaan ! 
➢ Uuden joukkueen valmentajan yhteydenotto pelaajaan ja vanhempiin, mitä etua pelaaja saa siirrosta ?Uuden joukkueen 

esittely sekä toimintatapojen selvittäminen, mahdolliset siirtoon liittyvät riskit (esim. matkustaminen harjoituksiin pitenee jne.) 

➢ Uuden ja vanhan joukkueen valmentajan välinen keskustelu, mahdollisen paluun sopiminen vanhaan seuraan, pelaajan 
kehittymiseen liittyvien informaatioiden vaihtaminen (testitulokset, harjoitusmäärä, mahdolliset aikaisemmat loukkaantumiset jne.) 

➢ Pelaajan velvoitteet vanhan seuran ja joukkueen osalta kuntoon, maksut ym. asiat kuntoon 
➢ Pelaajan edustusoikeuden muutoksen rekisteröinti 
➢ Uuden seuran vastuu uudesta pelaajasta, uuden pelaajan vastaanotto (tutustuttaminen) 
➢  
➢ ETENKIN LEIKKIMAAILMASSA (alle 12-vuotiaissa) PYRITTÄISIIN SIIHEN, ETTÄ LAPSI PYSTYISI HARJOITTELEMAAN 

PAIKALLISESSA SEURASSA LÄHELLÄ OMAA KOTIAAN !! 
 

➢ KOKO JOUKKUEEN SIIRTYMINEN SEURASTA TOISEEN: 
➢ Seurajohdon väliset keskustelut ennen siirtymistä, käytännön järjestelyistä sopiminen, sarjapaikkaan liittyvien asioiden 

sopiminen 
➢ Joukkueen pelaajien vanhempien keskustelu, miten siirto vaikuttaa pelaajien matkustamiseen harjoituksiin ja opiskeluun ? 
➢ Uuden seuran / joukkueen esittely vanhemmille ja pelaajille, toimintatapojen esittely (maksut jne.), pelaajien määrä siirron 

jälkeen ja kuinka se vaikuttaa peluuttamiseen joukkueessa (esim. kuinka monella joukkueella osallistutaan kilpailutoimintaan ) 

 

 


