
HELSINGIN PONNISTUKSEN MAKSUOHJESÄÄNTÖ 2020  
 
 
 
Helsingin Ponnistuksen junioritoiminnassa noudatetaan lukukausimaksuperiaatetta.  
Maksu kerätään kahdesti vuodessa ja eräpäivät ovat 31.12 (kevätlukukausi) ja 31.7 (syyslukukausi).  
 
Vuonna 2020 kausimaksut ikäluokittain: 
 
- 2011 syntyneet ja nuoremmat: 260 euroa 
- 2009-2010 syntyneet: 280 euroa 
- 2008-2005 syntyneet: 320 euroa  
- 2001-2004 syntyneet: 380 euroa  
 
Ero ikäluokkien kausimaksuissa johtuu pelipassin ja vakuutuksen hinnasta sekä eroista 
tapahtumien määrässä ja hinnoissa. Kausimaksu lähetetään viitteellisenä laskuna. Käytä 
maksaessa viitenumeroa!  
 
KAUSIMAKSUN SISÄLTÖ 
 
Maksuun sisältyy: 
- pelipassi ja vakuutus  
- joukkueen käytössä olevia peli- ja harjoittelutarvikkeita  
- turnaukset, sarjapelit ja harjoitukset pääkaupunkiseudun alueella  
- seuran jäsenmaksu  
 
Junioritoiminnan budjetti on tiukka. Maksut on pidetty alhaalla ja ne ovat halvimmalla tasolla 
pääkaupunkiseudun seuroista. Kausimaksut ovat junioritoiminnan päätulonlähde.  
 
 
OMA VAKUUTUS 
 
Jos pelaajalla on oma kilpaurheilussa sattuneet vahingot kattava vakuutus, voidaan vakuutusosa 
vähentää kausimaksusta seuraavasti:  
- 2009 ja nuoremmat vähentävät kevätkausimaksusta 4 euroa  
- 2005-2008 syntyneet vähentävät kevätkausimaksusta 20 euroa ja syksyn kausimaksusta 20 euroa  
- 2004 ja vanhemmat vähentävät kevätkausimaksusta 70 euroa ja syksyn kausimaksusta 70 euroa.  
 
Edellytyksenä vähennykselle on, että vanhemmat ovat yhteydessä Ponnistuksen toimistoon 
(toimisto@helsinginponnistus.fi), joka toimittaa vanhemmille Palloliiton ohjeistuksen mukaisesti 
allekirjoitettavaksi lomakkeen, jossa vanhemmat ottavat vastuun vakuutuksen voimassaolosta ja 
kattavuudesta. Palloliiton sääntöjen mukaan seura on vastuussa siitä, että junioripelaajalla on 
asianmukainen vakuutus. Ks. https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelut-
seuroille/pelipaikka/pelipassit-ja-vakuutukset/lisatietoa-vakuutuksista/todistus-vakuutuksesta 
 
 
 

https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelut-seuroille/pelipaikka/pelipassit-ja-vakuutukset/lisatietoa-vakuutuksista/todistus-vakuutuksesta
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KESKEN KAUDEN MUKAANTULEVIEN PELAAJIEN MAKSUT  
 
Ponnistuksella ei ole kuukausimaksua vaan lukukausimaksu joka kerätään junioritoiminnan 
yhteiseen kassaan. Tämä mahdollistaa synergiahyödyn ja osaltaan auttaa kausimaksujen 
pitämisessä edullisina. 
 
Kaikissa junioritoimintamme joukkueissa saa olla mukana tutustumassa ja treenaamassa 
sitoumuksetta ja maksutta kuukauden ajan. Peleihin osallistuminen vaatii aina kuitenkin 
kausimaksun maksamisen. Tutustumisen jälkeen, mikäli pelaaja haluaa jatkaa, määräytyy 
kausimaksu seuraavasti: 
 
Kauden puoliväliin asti 15.4 ja 1.10 maksu on täysi. Tämän jälkeen maksuja porrastetaan 
seuraavasti:  
 
15.4 ja 1.10 jälkeen maksut ovat seuraavat:  
- 2011 syntyneet ja nuoremmat: 160 euroa  
- 2009-2010 syntyneet: 180 euroa 
- 2008-2005 syntyneet: 210 euroa  
- 2001-2004 syntyneet: 250 euroa 
 
15.5. jälkeen maksut ovat seuraavat:  
- 2011 syntyneet ja nuoremmat: 120 euroa  
- 2009-2010 syntyneet: 130 euroa 
- 2008-2005 syntyneet: 160 euroa  
- vanhimmalle ikäluokalle ei ole erillistä toukokuun maksuluokkaa, johtuen ikäluokkien isoista 
sidotuista vuosikustannuksista.  
 
- Lisäksi 15.5. jälkeen ja 15.11. jälkeen liittyneiden kanssa voidaan tehdä sopimus loppukauden ja 
tulevan kauden maksujen yhdistämisestä. Pelaaja maksaa tällöin normaalin hinnan tulevasta 
kaudesta ja laskennallisen kuukausimaksun loppukaudesta (kaksi kausimaksua/12).  
 
Kausimaksussa on kulueriä, jotka eivät pienene ajan myötä. Siksi myöskään maksua ei voi jakaa 
ajallisesti tasan. Osamaksulla maksaminen on mahdollista erikseen sovittaessa. 
 
TUOTTAAKO MAKSAMINEN VAIKEUKSIA?  
 
Mikäli maksaminen tuottaa vaikeuksia, kerro tilanteesta seuran toimijoille. Autamme sinua, jotta 
lapsen ei tarvitsisi lopettaa jalkapalloharrastustaan. Asiat käsitellään luottamuksellisesti.  
 
Vaihtoehtoja ovat  
(1) Pyydä lasku kaupungin sosiaalitointa varten. Ponnistuksen kausimaksut ovat niin alhaiset, että 
kaupunki pyrkii maksamaan ne taatakseen lapselle oikeuden harrastaa.  
(2) Sovi Ponnistuksen kanssa osamaksuaikataulusta 
(3) Ano stipendiä seuralta. Stipendin voi saada joko koko- tai osastipendinä yhdeksi kaudeksi 
kerrallaan. Stipendi myönnetään sosiaalisin perustein. Stipendirahasto koostuu entisten 
Ponnistusjuniorien ja heidän ystäviensä ja perheidensä maksamista kummimaksuista. 



Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen osoitetaan Mika Roosille osoitteeseen 
mika.roos52@gmail.com. 
 
SEURAUKSET MAKSAMATTOMISTA KAUSIMAKSUISTA 
 
Jos vanhempiin ei saada yhteyttä ja lapsi pelaa vaikka kausimaksut ovat hoitamatta, siitä seuraa 
ongelmia. Periaatteemme mukaan emme haluaisi sulkea lasta pois toiminnasta. Tämän vuoksi 
yritämme selvittää tilannetta vanhempien kanssa.  
 
Jos yhteydenotot eivät tuota tulosta, joudumme tulkitsemaan tilanteen niin, että lapsella ei ole 
vanhempien lupaa osallistua toimintaan. Seurauksena on, että lapsi saa käydä treeneissä perheen 
omalla vastuulla, mutta hän ei pelaa joukkueen sarja-, turnaus- tai harjoituspelejä eikä pelipassia 
tai vakuutusta uusita, kunnes maksutilanne on selvitetty.  
 
PONNISTUKSEN KUMMIT JA KANNATUSMAKSU  
 
Mikäli olet kiinnostunut liittymään kummien eli kannatusjäsenten joukkoon niin lisätietoja löytyy 
osoitteesta: http://www.helsinginponnistus.fi/kannatusjasenyys/ 
 
Mikäli haluat tukea toimintaa vapaaehtoisella kannatusmaksulla, otamme senkin ilolla vastaan. 
Perustoimintaan tarkoitetut kannatusmaksut voit maksaa  
tilille: Nordea FI45 1011 3000 2507 45  
tilin omistaja: Helsingin Ponnistus junioritoiminta 
 
Toiminnassamme on mukana hyvin erilaisista sosiaalisista lähtökohdista ponnistavia pelaajia. 
Emme halua sen näkyvän kentällä millään lailla, vaan haluamme, että kaikilla on oikeus harrastaa 
tavoitteellisesti ja täysipainoisesti.  
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