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FJK jatkaa lasten monipuolisen harrastamisen mahdollistamisen tukemista
Edelliskausina Forssan Jalkapalloklubi on tukenut lasten ja nuorten jalkapalloharrastusta ja
alentanut seuramaksuja tietyin edellytyksin. Maksuja on alennettu, mikäli lapsi on
osallistunut seuran ja joukkueen toimintaan ainoastaan talvi- tai kesäkautena ja lapsella on
ollut myös muita harrastuksia liikunnan tai kulttuurin parissa. FJK on halunnut helpottaa
harrastamisen kokonaiskustannuksia ja avata keskustelua myös muiden seurojen ja
järjestäjien suuntaan kustannusten kohtuullistamisesta yhteisesti. Lisäksi FJK on ollut valmis
keskustelemaan toisten harrastusten järjestäjien kanssa harjoitusten rytmittämisestä siten,
että ympärivuotinen jalkapalloharjoittelu ja pelaaminen olisi mahdollista.
Vuodelle 2020 FJK:n hallitus on päättänyt muuttaa seuramaksun alentamisen perusteita.

Uusi ohjeistus seuramaksun alentamiselle on seuraava:
Pelaajat, joilla on jokin harrastus jalkapallon lisäksi:
FJK on valmis pienentämään seuramaksua yhteisesti toisten harrastusten järjestäjien
kanssa. Seuramaksun alentaminen tehtäisiin vastaavalla summalla kuin toinenkin
harrastuksen järjestäjä on valmis alentamaan seuramaksua (määrä tai prosentuaalinen
alennus).
Pelaajat, jotka hakevat seuramaksun alentamista taloudellisin perustein:
FJK:lle on tärkeää mahdollistaa kaikkien pelaajien harrastaminen. Mikäli seuramaksun
alentamista haetaan vähävaraisuuden tai muuten taloudellisin perustein, tulee
hakemukseen liittää sosiaalitoimen lausunto. Lausunnossa ei kerrota pelaajan tai hänen
perheensä henkilökohtaisia/yksityiskohtaisia tietoja vaan lausunnoksi riittää sosiaalitoimen
viranhaltijan tai työntekijän allekirjoittama toteamus, että seuramaksun alentamiseen on
taloudelliset perusteet

Seura päättää onko lapsi/nuori oikeutettu seuramaksun kohtuullistamiseen hakemuksen
perusteella. Hakemus tulee tehdä ennen seuramaksun maksamista, jolloin päätöksen
mukainen uusi seuramaksu toimitetaan pelaajalle. Maksettua seuramaksua ei takautuvasti

Forssan Jalkapalloklubi tarjoaa jalkapallotoimintaa lapsille ja nuorille sekä aikuisille. Seuralla on
toimintaa kesä- ja talvikautena ja osallistuu Suomen Palloliiton Tampereen piirissä pelattaviin
piirinsarjoihin. Seuran edustusjoukkue pelaa Kolmosta Palloliiton Tampereen lohkossa kaudella 2019

4.4.2020

kohtuullisteta. Alentaminen ei koske seuran jäsenmaksua ja joukkuemaksuista tehdään
päätökset joukkuekohtaisesti.
Hakemukset ja mahdolliset lisäkysymykset tulee lähettää Seuran hallituksen
varapuheenjohtajalle Jaana Paasikankaalle sähköpostitse:
jaanapaasikangas@gmail.com
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