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Pelaajien toimintamaksu kaudella 2023 
Lohjan Pallo tarjoaa laadukasta, ja jatkuvasti kehittyvää, sekä kaikkien tarpeet 

huomioon ottavaa valmennusta kaikille ikäryhmille. 

Toimintamaksu on 12 kuukaudelle tasaisesti jaettu vuosimaksu. Tasaeriin 

kuukausittain jaettu vuosimaksu helpottaa vanhempien budjetointia eikä tuo 

maksuihin isoa piikkiä kalliimpien kuukausien aikana. 

Vuosimaksun suuruus kasvaa pelaajien iän mukana. Tämä johtuu iän mukana 

kasvavista tarpeista ja vaatimuksista harjoitusolosuhteissa (harjoitusten määrä, 

kenttäkoko, seuran valmennuksellinen tuki jne.) sekä muista isommista kulueristä 

(kuten sarjamaksut, tuomarit yms.). 

 

5v5 50€ 

8v8 55€ 

11v11 60€ 

Harrasteryhmät 20€ 

 

Kahden ikäryhmän yhdistelmäjoukkueen ollessa kyseessä, maksu menee 

vanhemman ikäryhmän mukaan. Vastaavasti myös maksuilla saatavat olosuhteet 

tullaan jakamaan vanhemman ikäryhmän mukaisesti.  

Yhdistelmäjoukkueen tulee olla virallisesti hyväksytty seuran toimesta.  

Yksittäisen pelaajan maksu muodostuu siitä, missä ikäryhmässä hän on virallisesti 

mukana, ei siis iän mukaan. 

Seuran kuukausimaksulla pelaaja saa itselleen kaiken perustoiminnan, sen mitä 
harjoittelemiseen ja pelaamiseen tarvitaan. 
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Toimintamaksu pitää sisällään mm. seuraavat 
JOUKKUEEN VALMENNUSTUKI 

Joukkueelle maksetaan valmennustukea seuran linjaaman portaikon mukaisesti. 

Maksuun vaikuttaa joukkueen ikäluokka ja valmentajan koulutustaso. 

VALMENTAJIEN KOULUTUSSUUNNITELMA 

Seuran valmentajien osaamista kehitetään jatkuvasti seuran laatiman 

koulutussuunnitelman mukaisesti. Valmentajien koulutussuunnitelmasta ja sen 

käytännön toteuttamisesta vastaa seuran valmennuspäällikkö apunaan seuran 

taloudesta vastaava toiminnanjohtaja. 

VASTUUVALMENTAJAN KOULUTUKSET 

Vastuuvalmentajien koulutuskulut maksetaan kokonaisuudessaan seuran 

koulutussuunnitelman mukaisesti. 

MUIDEN VALMENTAJIEN KOULUTUS 

Seura maksaa joukkueiden apuvalmentajien koulutuskuluista puolet, 

koulutussuunnitelman mukaisesti. Loppuosan kustantaa valmentaja itse tai joukkue, 

jossa valmentaja toimii. 

Valmennussopimuksen allekirjoittaneen apuvalmentajan koulutuskustannukset on 

mahdollista maksaa myös sen joukkueen varoista, jossa henkilö toimii 

apuvalmentajana. Mikäli joukkueita on useampia, niin jaetaan kustannus tasan niiden 

kesken. 

JOUKKUEEN HUOLTAJIEN KOULUTUS 

Lohjan Pallo järjestää seuran huoltajille vuosittain koulutuksia 

PELINOHJAAJIEN KOULUTUS 

Lohjan Pallo järjestää vuosittain pelinohjaajakoulutuksia. Näiden koulutusten kautta 

voi valmistautua varsinaiseen erotuomarikoulutukseen 

PALLOLIITON SARJAMAKSUT 8V8 JA 11V11-JOUKKUEILLE 

Viralliset sarjamaksut 

PALLOLIITON TUOMARIKULUT 

Virallisten sarjojen tuomarimaksujen seuran osuuden. Kaudella 2023 joukkueilla on 

omavastuuosuus tuomarimaksuissa. 
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KARUSELLITURNAUKSET 5V5-JOUKKUEILLE 

Palloliiton karuselliturnausten osallistumismaksut 

KENTTÄ JA HALLIMAKSUT 

Seuran myöntämät harjoitusvuorot hallissa, ulkokentillä, saleissa tai muut seuran 

järjestämät harjoitusmahdollisuudet, valmennuslinjauksen sekä ikäluokan mukaisesti 

PELAAJIEN TESTAUS 

Seuran pelaaja testataan valmennuslinjauksen ja suunnitelman mukaisesti vuosittain. 

Testattavat asiat ja testimäärät saattavat vaihdella ikäluokittain ja pelaajittain. 

PELAAJIEN VALOKUVAUS 

Kaikille joukkueille järjestetään valokuvaus vuosittain. 

SEURAN PALKINNOT 

Kauden päättäjäisissä jaettavat palkinnot sekä erityispalkinnot. 

VAKUUTUKSET 

Seuran vapaaehtoisten toimihenkilöiden vakuutukset 

TALOUDEN JA HALLINNON KULUT: 

• Fennoa-kirjanpito-ohjelma 

• MyClub- järjestelmä. Taso- järjestelmä, Pelipaikka-järjestelmä 

• Tilitoimiston kulut, palkanlaskenta ja tilinpäätös 

• Nettisivujärjestelmä sekä yleisten sivujen ylläpito sekä päivitys 

• Seuran muu tuki järjestelmien ylläpidossa ja päivityksessä 

• Seuran toiminnanjohtajan, valmennuspäällikön, sekä johtokunnan tuki 

• Mainonta- ja markkinointi 

• Tapahtumia (päättäjäiset sekä muita mahdollisia seuran järjestämiä tapahtumia). 

• Uusien pelaajien hankkiminen ja seuran jäsenten aktivoiminen (jalkapallokoulut ja 

muut liikuntatapahtumat, jne.). 

TYÖNTEKIJÄT 

Osa seuran työntekijöiden (toiminnanjohtaja, valmennuspäällikkö sekä seurasihteeri) 

palkoista katetaan toimintamaksulla. 
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Mitä toimintamaksuun ei kuulu 
Seuran toimintamaksulla pelaajan saa kaiken perustoiminnan, mutta tämän lisäksi 

joukkueissa on paljon monipuolista toimintaa, joka ei kuitenkaan kuulu 

toimintamaksun piiriin. Tällaista on mm.  

• Joukkueen oma toiminta, kuten harjoituspelit, turnaukset, matkat jne. 

• Joukkueen ylimääräiset, valmennuslinjauksen ulkopuoliset kenttä-, halli- ja 

salimaksut sekä näihin rinnastettavissa olevat maksut. 

• Joukkueen pelaajien vaate –ja varustehankinnat 

• Joukkueen toimihenkilöiden vaate –ja varustehankinnat 

• Muut toimihenkilökulut, kuten apuvalmentajien kulukorvaukset. 

• Muu Palloliittotoiminta kuten huuhkaja- ja helmari-toiminta. Nämä 

kustannukset kattaa lähtökohtaisesti pelaaja itse. Mikäli ikäluokka osallistuu 

omana joukkueena huuhkaja- tai helmari-toimintaa, niin tällöin kustannus on 

mahdollista maksaa joukkueen varoista. 

• Taitokoulutoiminta sekä maalivahtien erillisharjoitukset 

Henkilökohtaiset maksut 

• Pelaajan pakolliset lisenssi- ja vakuutusmaksut 

Seuran jäsenmaksu 
Seuran jäsenmaksu on eri asia kuin toimintamaksu. 

Seuran jäsenmaksu laskutetaan kerran vuodessa tammi-helmikuun aikana. 

Vuoden 2023 jäsenmaksu on 70 euroa jokaiselta pelaajalta, ja jäsenmaksu veloitetaan 

myös tauolla sekä loukkaantuneena olevalta pelaajalta. 

Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi 

kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta. 

Jäsenmaksua ei palauteta, jos eroaa seurasta kesken vuotta. 

JÄSENMAKSULLA KUSTANNETAAN MM. SEURAAVIA ASIOITA 

• Osa seuran työntekijöiden (toiminnanjohtaja, valmennuspäällikkö sekä 

seurasihteeri) palkoista katetaan vuosittaisella jäsenmaksulla 

• Toimiston vuokra sekä toimiston muut kulut, ja tällä mahdollistetaan toimiston 

käyttö joukkueiden kokouksiin 

• Palloliiton järjestämien tapahtumien kuluja (mm. Seurojen ääni) 
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Tärkeää tietoa maksuista yleisesti 
MITEN SEURAN VUOSIMAKSU LASKUTETAAN 

Seuran laskut laskutetaan kuukauden alussa ja laskun maksuehto on 14 pv. 

Laskutuskuukausia on 12. Laskut lähetetään jokaisen pelaajan MyClubiin merkityn 

huoltajan sähköpostiin. Laskut löytyvät myös MyClub järjestelmästä. 

Lohjan Pallo ei valitettavasti käytä E-laskua, koska siitä tulisi seuratasolla vuosittain 

useiden tuhansien eurojen lisäkustannus ja lain mukaan vakiintuneilla maksutavoilla ei 

saa olla eri hintaa. E-lasku tarkoittaisi siis toimintamaksun nostoa kaikille seuran 

jäsenille. 

MITÄ TEHDÄÄN, KUN PELAAJA LOPETTAA 

Joukkueesta erottaessa asiasta pitää ilmoittaa kirjallisesti joukkueenjohtajalle. 

Joukkueen maksujen maksuvelvollisuus päättyy kirjallista ilmoitusta 

seuranneen seuraavan kuukauden alusta alkaen. 

Seura tai joukkue pyrkii lähettämään kyselyn lopettamisen syistä. 

LOUKKAANTUMINEN TAI SAIRASTUMINEN 

Seuran toimintamaksujen laskutus voidaan keskeyttää ainoastaan lääkärintodistusta 

vastaan. Tällaisissa tapauksissa, ota aina yhteyttä joukkueesi joukkuejohtajaan. 

Loukkaantuminen tai sairastuminen, jonka takia toimintamaksujen laskutus 

keskeytetään, tarkoittaa aina vähintään yhden kuukauden taukoa kaikkeen toimintaan. 

PELAAJAN HARRASTUSTAUKO 

Lohjan Pallo mahdollistaa pelaajan jäämisen määräaikaiselle tauolle esim. toisen lajin 

takia. Tauon minimipituus on 4kk ja maksimipituus 6kk. Pelaajan palatessa takaisin 

aikaisemmin kuin 4kk jälkeen, seura veloittaa toimintamaksut kuukausilta, jolloin 

pelaaja on ollut tauolla. Yli 6kk tauon jälkeen pelaaja katsotaan lopettaneeksi. 

JOUKKUEIDEN OMAT KUUKAUSIMAKSUT 

Joukkueet keräävät tarvittaessa toimintaansa pelaajilta joukkuemaksuja. Näillä 

maksuilla maksetaan joukkueiden peli-, leiri, turnausmaksuja tai hankitaan varusteita 

sekä korvataan apuvalmentajien matkakuluja.  

Seuran kuukausimaksulla katetaan kaikki perustoiminta ja muu joukkueen lisätoiminta 

katetaan joukkueen omista varoista. 
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Tarvittaessa, näissä asioissa kannattaa aina olla yhteydessä joukkueen 

toimihenkilöihin ja pyytää selvitystä mistä ylimääräiset maksut koostuvat.  

HARRASTUSTUET JA TUKIRAHASTO  

Lohjan Pallo haluaa olla mukana mahdollistamassa jalkapalloharrastusta kaikille 

lapsille. Jos harrastusmaksujen suuruus muodostuu pulmaksi, olkaa rohkeasti 

yhteydessä joukkueenjohtajaan tai rahastonhoitajaan. Mietitään yhdessä lapsenne 

harrastukseen tarvittava tuki. 

Lohjan Pallolla on mahdollisuus tukea myös vähävaraisten perheiden harrastuksia. 

Katso ohje: https://lohjanpallo.fi/lohjan-pallon-tukirahaston-saannot 

Ensisijainen tukilähde tulee olla kuitenkin aina tunnetut tukiorganisaatiot, kuten 

esimerkiksi Hope sekä Pelastakaa Lapset. 

Halukkailla yksityishenkilöillä ja yrityksillä on mahdollisuus tukea näitä pelaajia. Kysy 

lisää tukirahasto@lohjanpallo.fi 

VISMA SOLUTION MAKSUVALVONTA 

Lohjan Pallo ry on ulkoistanut laskujen seurannan Visma Solutionille. 

Olethan yhteydessä heti, jos tarvitset maksuaikaa tai laskuissa on virheitä tai 

suoritus ei ole kirjautunut normaalisti. 

VISMAN PROSESSI 

• 21 päivää laskun eräpäivästä lähtee maksumuistutus, jossa 5 euroa perintäkulu 

• 35 päivää laskun eräpäivästä lähtee maksuhuomautus, jossa 10 euron 

perintäkulu. 

• Liikasuorituksista Visma perii 8 euron palautusmaksun. 

 

 

 

LOHJAN PALLO RY 

Tarvittaessa ole yhteydessä toimisto@lohjanpallo.fi 

Lohjan Pallo ry pidättää oikeuden korjata dokumentin mahdolliset virheet 

https://lohjanpallo.fi/lohjan-pallon-tukirahaston-saannot
mailto:toimisto@lohjanpallo.fi

