
HELSINGIN PONNISTUKSEN MAKSUOHJESÄÄNTÖ 2018

Helsingin Ponnistuksen junioritoiminnassa noudatetaan lukukausimaksuperiaatetta. Maksu 
kerätään kahdesti vuodessa ja eräpäivät ovat 31.12 (kevätlukukausi) ja 31.7 (syyslukukausi).

Vuonna 2018 kevätlukukausimaksu on
- 2007 syntyneet ja nuoremmat 260 euroa lasten pelipassi ja vakuutus
- 2006-2003 syntyneet 310 euroa nuorten pelipassi ja vakuutus
- 2002-1999 syntyneet 360 euroa nuorten A- ja B-junioreiden pelipassi ja vakuutus

Ero ikäluokkien lukukausimaksuissa johtuu pelipassin ja vakuutuksen hinnasta sekä eroista 
tapahtumien määrässä ja hinnoissa. 
2006 ja nuorempien pelipassi maksaa 25 euroa, vakuutus 4 euroa
2005-2002 syntyneiden pelipassi maksaa 40 euroa ja vakuutus 40 euroa
2001 syntyneiden ja vanhempien pelipassi maksaa 40 euroa ja vakuutus 140 euroa

TILI
Maksu suoritetaan tilille FI45 1011 3000 2507 45. Maksuun tulee merkintä "Etunimi Sukunmi kevät-
18". Tilin omistaja on Helsingin Ponnistus junioritoiminta.

MITÄ MAKSU SISÄLTÄÄ
Maksuun kuuluu
- pelipassi ja AON-vakuutus
- peliasu ja joukkueen peli- ja harjoittelutarvikkeita
- turnaukset, sarjapelit ja harjoitukset pääkaupunkiseudun alueella
- seuran jäsenmaksu

Junioritoiminnan budjetti on tiukka. Maksut on pidetty alhaalla ja ne ovat  halvimmat tällä tasolla 
toimivista pääkaupunkiseudun seuroista. Kausimaksut ovat junioritoiminnan päätulonlähde. Muita 
ovat kummitoiminta ja talkoot. Mitään taustalla toimivaa rahoittajaa ei ole.

Jos pelaajalla on oma kilpaurheilussa sattuneet vahingot kattava vakuutus, voidaan vakuutusosa 
vähentää lukukausimaksuste seuraavasti:
- 2007 ja nuoremmat vähentävät kevätlukukausimaksusta 4 euroa
- 2006-2003 syntyneet vähentävät kevätlukukausimaksusta 40 euroa
- 2002 ja vanhemmat vähentävät kevätlukukausimaksusta 70 euroa ja syyslukukausimaksusta 
samoin 70 euroa

Edellytyksenä vähennykselle on, että vanhemmat ovat yhteyksissä Reijo Sormuseen, joka 
toimittaa vanhemmille palloliiton ohjeistuksen mukaisesti allekirjoitettavaksi lomakkeen, jossa 
vanhemmat ottavat vastuun vakuutuksen voimassaolosta ja kattavuudesta. Tämä siksi, että 
palloliiton sääntöjen mukaan seura on vastuussa siitä, että junioripelaajalla on asianmukainen 
vakuutus.

TUOTTAAKO MAKSAMINEN VAIKEUKSIA
Mikäli maksaminen tuottaa vaikeuksia, vaihtoehto ei ole harrastuksen lopettaminen. Maksuista voi 
aina sopia, kunhan on aktiivinen ja ottaa yhteyttä pallojaoston maksu- ja stipendiryhmään.  
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) Yritä hankkia lapselle sponsori (isovanhemmat, tädit, sedät, lasten kummit jne).
(3) Sovi Ponnistuksen kanssa osamaksuaikataulusta.
(4) Ano stipendiä seuralta. Stipendin voi saada joko koko- tai osastipendinä yhdeksi lukukaudeksi 
kerrallaan. Stipendirahasto koostuu entisten ponnistusjuniorien ja heidän ystäviensä ja 
perheittensä maksamista kummimaksuista. Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen 
osoitetaan kirjallisesti Reijo Sormuselle osoitteeseen reijo.sormunen@helsinginponnistus.fi



Pääasia on, että seura tietää asian laidan. Sopia ei voi ilman tietoa.

MITÄ SEURAA ONGELMISTA
Ongelmia seuraa, kun lapsi pelaa vaikka kausimaksut ovat hoitamatta ja vanhempiin ei saa 
yhteyttä. Periaatteemme mukaan emme haluaisi sulkea lasta pois toiminnasta. Tästä syystä asiaa 
yritetään selvittää vanhempien kanssa.  Jos yhteydenotot eivät tuota tulosta, asia tulkitaan 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 maksut 
on tavalla tai toisella hoidettu. Pelikiellon julistaa ja peruuttaa maksu- ja stipendityöryhmä ja sen 
toteutumista valvoo joukkueenjohtaja.

KANNATUSMAKSU
Mikäli haluatte tukea toimintaa vapaaehtoisella kannatusmaksulla, se otetaan ilolla vastaan. 
Kannatusmaksun voi suunnata joko
- perustoimintaan (liivit, kylmäpakkaukset, treenitilojen vuokrat jne)
tai
- stipendirahastoon

Mahdollista on myös sopia suoraan jonkun lapsen ottamisesta kummilapseksi ja huolehtia hänen 
maksuistaan kokonaan tai osaksi.

Perustoimintaan tarkoitetun kannatusmaksun voi maksaa haluamanaan ajankohtana tilille Nordea 
FI45 1011 3000 2507 45 ja stipendirahastoon tarkoitetun  tilille FI91 1028 3000 3045 68. 
Ensinmainitun tilin omistaja on Helsingin Ponnistus junioritoiminta ja jälkimmäisen Helsingin 
Ponnistus Stipendirahasto.

Meillä on toiminnassa mukana hyvin erilaisista sosiaalisista lähtökohdista ponnistavia pelaajia. Se 
ei saa näkyä kentällä millään lailla, vaan kaikilla on oikeus harrastaa tavoitteellisesti ja 
täysipainoisesti.

KAUDEN VANHETESSA MUKAANTULIJOIDEN MAKSUVÄHENNYKSET
Ponnistuksella ei ole kuukausimaksua vaan lukukausimaksu, joka kerätään junioritoiminnan 
yhteiseen kassaa. Tämä mahdollistaa synergiahyödyn ja osaltaan auttaa kausimaksujen 
pitämisessä kurissa. 

Pelaajia tulee mukaan myös kesken kautta ja heidän kohdallaan menetellään seuraavasti:
- lukukauden puoliväliin asti 14.10 ja 14.4 maksu on täysi.
- kauden puolivälistä 15.10 ja 15.4 alkaen myönnetään alennusta seuraavasti:
    - 2007 syntyneet ja nuoremmat 100 euroa eli maksu on 160 euroa
    - 2006-2003 syntyneet 110 euroa eli maksu on 200 euroa
    - 2002 syntyneet ja vanhemmat 130 euroa eli maksu on 230 euroa
- joulukuun alusta ja toukokuun puolivälistä lähtien tehdään uuden tulokkaan kanssa sopimus 
loppukauden ja seuraavan kauden maksujen yhdistämisestä ja kevätkaudella futiskoulun 
yhdistämisestä loppukauden maksuun

Kausimaksussa on kulueriä, jotka eivät pienene ajan myötä. Siksi myöskään maksua ei voi jakaa 
ajallisesti tasan.

MAKSU- JA STIPENDIRYHMÄ 2018
Pallojaoston maksu- ja stipendiryhmään kuuluvat vuonna 2018 Raisa Omaheimo, Mika Roos ja 
Reijo Sormunen.  Yhteys ryhmään on reijo.sormunen@helsinginponnistus.fi


