
 

 

Tervetuloa Klubiin! 

Olet ilmoittautumassa HJK:n toimintaan. Ilmoittautuessasi hyväksyt alla olevat HJK:n yleiset ehdot.  

 

1. Alaikäiselle ilmoittautujalle on merkittävä myös huoltajan tiedot. Alaikäisen ilmoittautujan 

jäsenvelvoitteista ja maksuista vastaa alaikäisen huoltaja. 

2. Ilmoittautuja/huoltaja huolehtii, että seuran jäsenrekisterissä on ajantasaiset yhteystiedot. 

Virheellisistä yhteys- tai jäsentiedoista aiheutuvista haitoista ja kustannuksista vastaa 

ilmoittautuja/huoltaja. 

3. Mikäli ilmoittautuja/huoltaja ei ole ladannut käyttöönsä myClub -sovellusta, laskut tulevat 

ainoastaan sähköpostitse. Ole siis tarkkana, että sähköpostiosoite on oikea. Tarkastathan myös 

roskapostisi. 

4. Päätös toimintaryhmän perustamisesta tehdään osallistujamäärän perusteella. Pidätämme 

oikeudet muutoksiin. 

Tutustuthan HJK:n toiminnasta syntyviin maksuihin ja maksu- ja peruutusehtoihin huolellisesti ennen 

ilmoittautumista. Ilmoittautuessaan ilmoittautuja/alaikäisen huoltaja hyväksyy ryhmän toiminnasta hänelle 

aiheutuvat laskut ja seuran maksu- ja peruutusehdot. Muodostuvat maksut ovat perintätoimikelpoisia. 

Harrastajalle muodostuvat laskut löytyvät omasta myClub -palvelusta. Laskut toimitetaan myös 

sähköpostitse ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. 

 

 

Toimintamaksut 

Toimintamaksu kattaa kuukausittaisen perustoiminnan ja määräytyy joukkueen tai ryhmän perusteella. 

Oman joukkueesi tai ryhmäsi toimintamaksun voit tarkistaa ilmoittautumistiedoista tai joukkueen/ryhmän 

yhteyshenkilöltä. 

 

 

Joukkuetoiminnan jäsenmaksut 

HJK:n joukkuetoiminnan harrastajien tulee olla HJK:n jäseniä. HJK:n jäsenkausi on 1.1.–31.12. Jäsenmaksu 

laskutetaan erikseen kerran vuodessa. Jäsenmaksun maksaminen on edellytys seurassa pelaamiselle. 

Maksettua jäsenmaksua ei palauteta. 

Jäsenmaksu on 150 euroa. Mikäli useampi perheenjäsen pelaa HJK:n joukkueissa, on jäsenmaksu yhdestä 

perheenjäsenestä 150 euroa ja seuraavien osalta 75 euroa per pelaaja. Perhealennus on voimassa vain 

täysimääräisestä jäsenmaksusta. Aloittavan ikäluokan jäsenmaksu on 50 euroa. Aloittavan ikäluokan 

jäsenmaksuun ei myönnetä sisaralennusta.  



 

 

 

 

Pelaajan liittyessä seuraan 1.7. tai sen jälkeen, on jäsenmaksu 75 euroa. Puolikkaasta jäsenmaksusta ei 

myönnetä perhealennusta. Seuraan 1.10. ja sen jälkeen liittyneille osoitetaan vasta seuraavan vuoden 

jäsenmaksu. Pelaajan lopettaessa kesken kuluvan kauden (viimeistään 30.4.) muodostuu puolivuotinen 

jäsenmaksu maksettavaksi. 

Aikuisten harrastepelaajan jäsenmaksu on 75 euroa. Näistä jäsenmaksuista ei myönnetä perhe- tai muuta 

alennusta. Mikäli aikuisten harrastepelaaja pelaa myös seuran muissa joukkueessa, maksaa hän vain yhden 

jäsenmaksun. 

 

 

Maksuehto ja viivästysmaksut 

Seuran jäsen- ja toimintamaksuissa noudatetaan 14 pv maksuehtoa. Seuran maksuvalvonnasta vastaa 

Visma Financial Solution Oy, jolla on oikeus periä myöhässä maksetuista maksuista viivästysmaksua. 

Maksuajasta ja maksueristä voi sopia ennen muodostuneen laskun eräpäivää laskun lähettäjän kanssa. 

 

 

Ilmoittautumisen peruuttaminen/ harrastuksen päättäminen 

Ilmoittautumisen perumisesta tai harrastamisen lopettamisesta tulee aina ilmoittaa kirjallisesti oman 

joukkueen tai ryhmän yhteyshenkilölle.  Ilmoitus puhelimitse tai tunneille tulematta jättäminen eivät riitä 

peruutukseen ja maksusitoumuksen purkautumiseen. 

Ellei ryhmän peruutusehdoissa toisin mainita, joukkuetoiminnassa osallistujan ilmoittaessa harrastuksen 

päättymisestä hän on velvollinen maksamaan irtisanomiskuukauden sekä yhden sitä seuraavan kuukauden 

toimintamaksun. Osallistujalla on oikeus halutessaan osallistua toimintaan irtisanomiskuukauden sekä sitä 

seuraavan kuukauden ajan. 

 

 

Seurasiirrot 

Seura hyväksyy haetun seurasiirron, kun pelaaja on suorittanut jäsenvelvoitteensa seuraan (avoimena 

olevat laskut on suoritettu). Mikäli pelaaja siirtyy seurasta kesken kauden, on hän velvollinen maksamaan 

irtisanomiskuukauden sekä yhden sitä seuraavan kuukauden toimintamaksun. 

Jalkapallon pelaajasiirroissa on huomioitava, että ajanjaksolla 3.9.–15.11. ei voi siirtyä. Vapaa siirtoaika 

päättyy 27.2. Pelaaja voi kuitenkin siirtyä 28.2.–2.9. välisellä ajalla vanhan seuran suostumuksella. 

Lisätietoja seurasiirroista: www.hjk-j.fi/klubilaisille/lisenssit 

 

 

http://www.hjk-j.fi/klubilaisille/lisenssit

