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Ikäkausitiedote #1 - Kausi 2019-2020
Ensiksi iso kiitos kaikille seuratoimijoille menneestä kaudesta.
Uusi kausi 2019-2020 on alkamassa, tässä dokumentissa on tärkeää infoa
tulevalle kaudelle.
Tässä tiedotteessa käsitellään seuraavaa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Toimintamaksut
Vakuutusasiaa
Sairaspoissaolo
Sisaralennukset
Maajoukkue-edustukset
Seura-asut
Pelaajasiirrot
Talkoovelvoitteesta
TPV - Tähtien tekijä

1. Toimintamaksu
Pelaaja maksaa joukkueelle sen määrittelemää toimintamaksua, josta
osan joukkue maksaa seuralle kuukausittain seuramaksuna.
Pelaajan seuramaksu on jaettu kuukausittain maksettaviin eriin siten,
että ikäkausijoukkueet maksavat seuramaksun seuralle kerran
kuukaudessa 11 kertaa. Kauden 3 ensimmäistä kuukautta marras-, jouluja tammikuussa maksetaan korotettua maksua johtuen mm. pelipassien,
vakuutusten, seura-asujen ja jalitsuhallin maksuista. Helmikuusta
syyskuuhun maksetaan normaali kuukausittainen seuramaksu. Lokakuu
on seuramaksun osalta maksuvapaa kuukausi.
Edellä mainittu ei koske ns. aluejoukkueita (P7, P8, P9), jotka maksavat
koko kauden samaa kuukausittaista seuramaksua eli yhteensä 12 kertaa
(marras-lokakuu).
Kauden 2019-2020 ikäkausijoukkueiden seuramaksun kk-maksut
pysyvät pääosin ennallaan. Korotettua kk-maksua maksetaan nyt 3 kk.
Syynä tähän on uusi isompi Puman varustepaketti, joka sisältää uuden
peliasun (paita, shortsit, sukat) ja treeniasun (college-tyyppinen paita,
housut). Muita syitä korotettuun maksuun kauden alussa ovat
kustannustason nousu ja toimihenkilöiden korvausten pienet korotukset.
Korotettu maksu sisältää myös pelipassin ja vakuutuksen, jotka seura
maksaa kauden alussa sekä lokakuun kk-maksun. Isommasta
varustepaketista johtuen pelaajan maksama koko kauden yhteenlaskettu
seuramaksu nousee 12-15%, mutta jos varustepaketin korotusta ei
huomioita on kokonaiskorotusprosentti keskimäärin noin 7%.
Seuramaksu sisältää seuraavat asiat:
− Joukkueiden harjoituspaikat, jotka seura on joukkueille varannut
− Joukkueiden jalkapallon sarjojen kenttämaksut
− SPL:n pelipassin
− TPV:n edustusoikeuden
− Pelaajan tapaturmavakuutuksen
− Seura-asun
− Toimihenkilöiden seura-asun
− Toimihenkilökorvaukset (vastuuvalmentajat, valmentajat,
joukkueenjohtajat, rahastonhoitajat ja huoltajat.)
− Valmentajien ja toimihenkilöiden koulutuksen
− Valmennuspäällikön ja tutorin palvelut joukkueelle
− Seuran hallintokulut ja toimiston ne palvelut, jotka kohdistuvat
ikäkausitoimintaan

− Särkänniemi Cupin kesällä, sekä välipäiväturnauksen joulukuussa
U13- ja nuoremmille junioreille
− Vapaan pääsyn TPV:n miesten ja naisten edustusjoukkueiden
kotiotteluihin
− Huom ! mahdollinen seurasiirto kuuluu aina pelaajan
maksettavaksi
Seuramaksu ikäluokittain ja maksuaikataulu
Ikäluokka Maksu/pelaaja Maksu/pelaaja/
20.11, 15.12,
kk
15.1
15.2.-15.9.
P20
165
85
P17
167
92
P17/2
160
85
P14-15
160
88
P14 pun
152
80
P14 vihreä
80
48
P13
152
80
P13 Pun
146
74
P12
148
80
P12 pun
142
74
P10-11
133
70
P10-11
127
64
pun
P9
110
55
T18
155
79
T18 pun
139
69
T15
125
67
T13
120
62
T11
105
49

(per joukkue):
Yhteensä
pelaaja/
kausi
1175
1237
1160
1184
1096
624
1096
1030
1084
1018
959
893
770
1097
969
911
856
707

Aluejoukkueet maksavat 12 kuukausimaksua ilman korotettua
ensimmäisen kolmen kuukauden maksua.
Ikäluokka

kkmaksu

P9 alue
P8 alue
P7 alue

40
35
35

Yhteensä
pelaaja/
kausi
480
420
420

TPV U6 Futiseskarissa maksetaan talvi- ja kesäkausi erikseen.
Kummankin kauden hinta on 110 euroa. Talvikauden maksun voi
suorittaa kahdessa erässä 55 euroa marraskuussa ja 55 euroa
tammikuussa. Kesäkausi maksetaan yhdessä erässä.
Ikäluokka Maksu/pelaaja Maksu/pelaaja Yhteensä
20.11., 15.1.
15.4.
pelaaja/
kausi
U6
55
110
220
Maksujen laiminlyönti voi johtaa peli- ja harjoituskieltoon.
2. Vakuutusasiaa
Ikäkausijoukkueiden pelaajat vakuutetaan Lähi-Tapiolassa. Uusi
vakuutuskausi alkaa vuoden 2020 alusta. Ohjeistus löytyy jopoxin
materiaalipankista. Loppuvuoden 2019 aikana joukkueisiin liittyvät uudet
pelaajat kuuluvat vuoden 2019 vakuutuksen piiriin.
Toimintamaksuista pelaaja / joukkue voi vähentää mahdollisen pelaajan
oman vakuutuksen alla olevan mukaisesti, kunhan joukkue on toimittanut
vakuutusilmoituksen seuran toimistolle 15.12.2019 mennessä,
vakuutuksen tulee sisältää kilpaurheilun kattava laajennus esim. ns
urheilijavakuutus.
Oman vakuutuksen vähennykset joukkue voi vähentää aikaisintaan
tammikuun 2020 toimintamaksusta seuraavasti:
o 19 € ( 2015-2005 syntyneet )
o 35 € ( 2004-2003 syntyneet )
o 60 € ( 2002-2000 syntyneet )
Yllämainitut hinnat pätevät myös kauden aikana mukaan tuleville uusille
pelaajille.
3. Sairaspoissaolo
Pitkäjaksoisesti poissa toiminnasta loukkaantumisen tai pitkäaikaissairauden takia olevan pelaajan yhden kuukauden toimintamaksu
voidaan vähentää, mikäli poissaolo kestää yli 5 viikkoa yhtäjaksoisesti.
Pidempien sairauspoissaolojen vähennyksistä neuvotellaan erikseen.

Vähennyksen edellytyksenä on pelaajan esitettävä lääkärintodistus
joukkueenjohtajalle, joka edelleen toimittaa sen seuran toimistolle.
4. Sisaralennukset
Mikäli kaksi tai useampi saman perheen lapsi/nuori pelaa jalkapalloa
TPV:n ikäkausijoukkueissa, niin
– perheen toisesta pelaajasta saa alennusta kuukauden
seuramaksun verran (vanhempi maksaa täyden hinnan, nuorempi
saa alennuksen)
– perheen kolmannesta pelaajasta saa alennusta kahden kuukauden
seuramaksun verran ( vanhin maksaa täyden hinnan,
keskimmäisestä 1 kk vähennys ja nuorimmasta 1 kk vähennys )
– nuorimman pelaajan joukkueen joukkueenjohtajan on tehtävä
TPV:n toimistolle alennukseen oikeutetusta pelaajasta selvitys
31.5.2020 mennessä. Selvityksestä on käytävä ilmi perheen
pelaajien nimet ja joukkueet.
– Alennus vähennetään heinä- ja elokuun toimintamaksusta
5. Maajoukkue-edustukset
–

–
–
–

TPV korvaa aluemaajoukkuetoiminnassa mukana oleville P/T14 ja
vanhemmille TPV:n pelaajille ko. toiminnan kuluja enintään 100 €
/pelaaja/kausi.
Maajoukkuetoiminta korvataan täysimääräisenä
P/T14 ja nuorempien pelaajien leirien/huuhkaja/helmaritoiminnan
yms. kustannukset mukana olevat maksavat itse
Pelaaja maksaa kulut ensin itse. Kauden lopussa pelaaja toimittaa
selvityksen toiminnasta sekä kuitit ja tilinumeron TPV:n toimistolle.
Korvausten hakemista varten löytyy lomake TPV kotisivujen
materiaalipankista.

6. Seura-asut
–

–

Seuramaksuun sisältyvä pelaajien seura-asu kaudelle 2020 on
treeniasu (college-tyyppinen paita ja housut) sekä peliasu (paita,
sukat, shortsit)
Huom 1. Seura-asu sisältyy vain pelaajille, jotka ovat maksaneet
toimintamaksuja vuoden 2019 aikana. Vuoden 2020 aikana
joukkueisiin liittyvät pelaajat maksavat seura-asusta erikseen.

–

Huom 2. Aluejoukkueilla ja P14 Vihreällä on seura-asuna vain
peliasu

–
7. Pelaajasiirrot
–

–

Kesken kauden seuraan siirtyvän pelaajan velvoitteet
o Joulukuussa 2019 siirtyvä pelaaja
 Seuramaksu marras-, joulu ja tammikuulta kappaleen
1 taulukon mukaisesti, sekä marraskuun maksu
vähennettynä 1kk:n normaalilla kk-maksulla.
 seurasiirto veloitetaan pelaajalta erikseen
o 1.1.2020 jälkeen seuraan siirtyvä pelaaja
 seuramaksu kappaleen 1 taulukon mukaisesti
(tammikuussa siirtyvällä on korotettu maksu)
 mahdollinen seurasiirto, pelipassi ja vakuutus
veloitetaan pelaajalta erikseen
 pelaaja tilaa seura-asut Intersportin nettisovelluksen
kautta ja maksaa asut ja painatukset samalla itse
Kesken kauden seurasta pois siirtyvällä pelaajalla on yhden täyden
kalenterikuukauden irtisanomisaika, jolta ajalta pelaajan tulee
maksaa toimintamaksu.
o Esim. pelaaja ilmoittaa siirtyvänsä toiseen seuraan 20.6.
Tällöin hänen tulee maksaa vielä seuraavan täyden
kuukauden, eli heinäkuun, toimintamaksu.
o Pelaajasiirto voidaan evätä mikäli pelaajalla on maksuja
rästissä

8. Talkoovelvoitteesta
Jotta seuralle maksettava seuramaksu pysyisi maltillisena, on pelaajan
maksujen hoitamisen lisäksi TPV-pelaajan vanhemman/huoltajan
velvollisuus osallistua määrättyihin talkoisiin. Vuosittain toistuvina
talkoina vanhempien panosta tarvitaan seuraaviin:
- Jalitsuhallin nostotalkoot loka/marraskuussa
- Välipäiväturnaus joulun ja uuden vuoden välipäivinä
- Jalitsuhallin purkutalkoot maalis-huhtikuussa
- Särkänniemi Cup kesäkuussa
- TPV:n edustuksen pelien talkoot (kun joukkueella pallopoika/tyttövuoro)

Mikäli jonkun pelaajan osalta talkootehtävät jäävät kehoituksista
huolimatta tekemättä, voidaan tämä rinnastaa pelaajan seuramaksujen
laiminlyöntiin.
9. TPV – tähtien tekijä
Päätoimisten työntekijöiden ja koulutukseen panostamisen avulla
kehitämme jatkuvasti valmennusta ja toiminnan laatua. Esimerkkinä tästä
ovat mm. seuran aamuharjoittelu, maalivahtikoulut sekä kyky- ja
taitokoulut, kesällä sekä mahdollisesti muinakin sopivina ajankohtina
järjestettävät kaikille avoimet taitokoulut.
Vahva panostus seurakehitykseen ei onnistu ilman suurta määrää
vapaaehtoisia tekijöitä. Näitä ovat tietysti kaikki vapaa-aikaansa
joukkueiden hyväksi käyttävät toimihenkilöt, mutta myös seuratason
toimintaan kaivattaisiin lisää henkilöresursseja. Mikäli seuran asioiden
hoito kiinnostaa, otamme sinut mielellämme mukaan itse kiinnostaviksi
katsomiisi tehtäviin.
Terveisin
Ikäkausivastaava, TPV pj
Jouni Kaikuranta
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