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Hei, 
Seuramme on kehittynyt todella positiiviseen suuntaan marraskuussa tapahtuneesta 
yhdistymisestä tähän paivään saakka. Koronavirus meitä nyt kaikkia koettelee ja siis 
vaikuttaa myös seuramme toimintaan. 
 
Meillä ei ole tällä hetkellä mahdollista ylläpitää seurassamme joukkueiden ohjattuja 
harjoituksia ja huhtikuulle aikataulutetut pelit on niin ikään jouduttu perumaan. 
 
FC KTP Juniorit Ry:n kulurakenne menee, kuten olemme jo aieimmin avoimesti 
ilmoittaneet, miltei täysin valmennuksen palkkoihin. Seurallamme ei ole suuria kassavaroja 
ja kuten kaikki tietää, on seuramme voittoa tavoittelematon lasten ja nuorten 
jalkapalloseura. 
 
Valmentajamme on rakentanut junioreille omatoimitreenejä ja junnut ovatkin niitä oikein 
hyvin tehneet, kiitos tästä kuuluu monille teistä vanhemmista ! Seurallemme on kehittynyt 
ja edelleen kehittyy mittava määrä erilaista videoharjoitus materiaalia sekä pelaajakehitys 
materiaali, jota voimme jatkossakin käyttää ja hyödyntää. Tämän lisäksi valmentajamme 
on rakentanut oto valmentajille koulutuspakettia, joka on tarkoitus polkaista liikkeelle 
piakkoin Janne Hyppösen toimesta. 
 
Seuramme uudet nettisivut ovat myös juuri avautuneet www.fcktpjuniorit.fi  
 
Tänään 1.4.2020 on seuramme joutunut toteuttamaan henkilökuntaamme koskevia 
eriasteisia sopeuttamistoimenpiteitä 
 
Kausimaksut 
 
Olemme seuran hallituksessa päättäneet, kuten valtakunnassa moni muukin seura, että 
kausimaksut huhtikuun alusta alkaen tulee olemaan 50% täydestä hinnasta. Tämä 
alennettu hinta koskee siis aikaa, jolloin ei ohjattuja harjoitteluja poikkeustilan vuoksi voida 
pitää. Palaudumme normaaliin hinnoitteluun heti poikkeustilan loputtua. 
 
Siirrymme samalla kaikkien ikäluokkien osalta kuukausilaskutukseen. Vuosihinta 
harrastuksessa pysyy ennallaan. Vuosimaksusta on vähennetty jo laskutettu osuus ja 
jäljelle jäävä osuus laskutetaan kuukausittain (huhti – lokakuu). Coronaviruksen aikana 
kuukausilaskut puolitetaan. 
 
Haluamme edelleen kehittää seuraa eteenpäin ja poikkeusolojen päätyttyä, olemme 
vahvempia kun ennen poikkeustilan alkua. 
 
 

http://www.fcktpjuniorit.fi/
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Seuran kannatusjäsenmaksut 
 
Seuramme kaipaa nyt kovasti apuanne kaikilta osin. Siksi annamme teille kaikille 
mahdollisuuden osallistua seuramme kannatusjäseneksi ja samalla tukea seuramme 
taloudellisesti ja auttamaan meitä pääsemään tämän kriisitilanteen ohi.  
 
Seuran  Pronssijäsen ➔ 25€ 
 Hopeajäsen  ➔ 50€ 
 Kultajäsen    ➔ 100€ 
 
Jäseneksi liityt www.fcktpjuniorit.fi/seura/kannatusjäsen 
 

• Palloliitto - "Ne seurat, joiden pelaajat ja pelaajien huoltajat osoittavat tässä 

tilanteessa eniten solidaarisuutta seuraa kohtaan tulevat onnistumaan 

toiminnassaan parhaiten sen jälkeen, kun poikkeustilanne on ohi.” 

• Olympiakomitea - ”Nyt on tärkeää ajatella urheiluseuraa yhteisönä, jonka jäsenet 

kantavat vastuun seuran tulevaisuudesta myös vaikeassa tilanteessa.” 
 
Seuran maksuvelvoitteet 
 
Maaliskuun kausimaksut ovat perusteltuja ja täten myös niiden maksamatta jättäminen ei 
ole perusteltua. Toivomme siis niiden osalta teiltä myös ripeää toimintaa ! 
 
Seuralle on jäseniltä maksamattomia laskuja tällä hetkellä yli 18.000€ ! Pyydämme nyt 
teitä kaikki hoitamaan maaliskuun osalta maksamattomat laskunne 15.4.2020 mennessä. 
Siirrämme tämän jälkeen kaikki erääntyneet maksut kumppanimme Visman perittäväksi. 
Perintäkumppanimme on jatkossa jokaisen kuukauden osalta sama.  

Vahvemmat Yhdessä 

Toivomme jäseniltämme ymmärrystä tässä erittäin poikkeavassa tilanteessa, joka on myös 

seurallemme erittäin vaikea. Tilanne tulee ennen pitkään normalisoitumaan ja me yhdessä 

selviämme kyllä tästä. Me kaikki yhdessä olemme seura. Seuraamme epidemian 

etenemistä ja siihen liittyviä viranomaisten ohjeistuksia tarkasti. Tiedotamme mahdollisista 

yllä mainittuihin linjauksiin tulevista muutoksista 

Terveisin; 
FC KTP Juniorit  
Mikko Vaahersalo 
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