
 

TIEDOTE STPS TOIMIHENKILÖILLE 2022 

24.1.2022 

1. SEURAMAKSUT 2022 

Seuramaksujen sisältö on sama kuin kaudella 2021.  

1.1. seuramaksut 

Seuramaksuissa on jatkossa kolme eri tasoa: 

5 vs 5 joukkueet 

8 vs 8 joukkueet 

11 vs 11 joukkueet 

Joukkue vuodessa kuukaudessa OLOSUHDE 

Inter 440 37  

B pojat 440 37 100 

08/09 pojat 440 37 100 

10 pojat 380 32 75 

11 pojat 380 32 75 

12 pojat 380 32 75 

13 pojat 275 23 50 

14 pojat 275 23 50 

15 pojat 275 23 50 

Naiset /Kuntofutis? 440 / ?   

Tytöt 06-08 440 37 100 

Tytöt 09- 380 32 75 

Tytöt 11/14 275 23 50 

  

Seuramaksu sisältää seuraavat kustannukset: 

- Palkat ja muut henkilöstökulut 

- Sali – ja kenttävuokrat, sekä osuus TANHUVAARAN HALLIVUOKRAISTA 

- Areenan ylläpito ja muut kenttäkulut 

- Kirjanpito ja taloushallinnon kulut 

- Valmentajien kulukorvaukset / palkkiot 

- Piirisarjojen osallistumismaksut sekä muut Palloliiton kustannukset 

- Valmentajien ja muiden toimihenkilöiden koulutuskustannukset 

- Erotuomarikustannukset 

- Toiminnan ja talkoolaisten vakuutukset 

- Piiritoiminnan kulut 

- Toimistonkulut 

- Seurapalaverien ja kokousten kulut 

 



Seuramaksun voi maksaa edelleen kolmessa erässä kevään aikana.  

Lasku toimitetaan MY CLUBIIN.   

  

1.2. Osakausimaksut 

OSAN KAUDESTA PELAAVIEN SEURAMAKSUT 2022 
Pelaaja, joka pelaa osan kautta vuoden 2022 aikana maksaa 2/3 seuramaksusta. 

 

1.3. Toimihenkilökorvaukset 

Valmennuspäällikön kanssa tehdyn sopimuksen mukaiset toimihenkilökorvaukset maksetaan km-

korvauksena, todellisiin ajoihoin perustuva matkalasku toimitetaan toimistolle. Sopimukset 

toimihenkilöiden kanssa tehdään helmikuun aikana. 

 

1.4. Sisaralennus 

SISARALENNUS: Yhtä 100%:n harrastemaksuamaksua kohden yksi 40 € alennus. Nuorempi sisarus 

merkitsee alennuksen. HUOM! ei päällekkäisiä alennuksia. 

1.5. Olosuhdemaksu 

Tanhuvaaran jalkapallohallin vuosikustannukset Juniori STPS osalta ovat n 56.000 eur. Nämä kulut 

katetaan seuramaksujen lisäksi olosuhdemaksuilla, joiden suuruus vuonna 2022 on 100-50 

eur/pelaaja/kausi. 

Näiden laskutus tapahtuu joukkueen kautta. Mahdollisuus että syyspuolen maksua tarkistetaan. 

1.6. Vakava loukkaantuminen 

Mikäli pelaaja loukkaantuu vakavasti kauden aikana, käytössä yhden kuukauden omavastuu aika. 

Lopulta poissaoloajalta seuramaksuun saa huojennusta ns kk maksun mukaisesti. 

 

2. PELIPASSIT JA VAKUUTUKSET 

Pelaajalle tulee hankkia joko nappulaliiga tai piirisarjapassi, passi ostetaan seuran toimesta ja 

veloitetaan pelaajalta seuramaksun yhteydessä. Lisäksi pelaaja tarvitsee urheilutoiminnan kattavan 

vakuutuksen. Vakuutuksen kuluista vastaa pelaaja. Edellä mainitut pelipassit ja tarvittavat 

vakuutukset hankintaan entiseen tapaan toimiston kautta. Joukkueenjohtaja varmistaa 4.2 

mennessä että pelaajien tiedot on oikein my clubissa. 

Joukkueenjohtaja lähettää ilmoituksen sähköpostiin kun tiedot päivitetty ja pelipassit/vakuutukset 

voi hankkia. 

stps.toimisto@gmail.com ja sami.ilvonen@live.com.   

Lisätiedot passeista ja vakuutuksista:  

https://www.palloliitto.fi/palvelut/digitaaliset-jasenpalvelut/pelipaikka-pelipassit-ja-

vakuutukset#Pelipassit 

mailto:stps.toimisto@gmail.com
mailto:sami.ilvonen@live.com
https://www.palloliitto.fi/palvelut/digitaaliset-jasenpalvelut/pelipaikka-pelipassit-ja-vakuutukset#Pelipassit
https://www.palloliitto.fi/palvelut/digitaaliset-jasenpalvelut/pelipaikka-pelipassit-ja-vakuutukset#Pelipassit


Muistutus että vakuutus on kaikilla pelaajilla pakollinen ja jojo/seura on vastuussa siitä että 

jokaisella pelaajalla on voimassa oleva vakuutus. Pelaajalle otetaan vakuutus Palloliiton kautta, 

mikäli my clubissa ei ole mainintaa pelaajan omasta vakuutuksesta.  

 

VAKUUTUS:  2022 IF VAK NRO …. 

 

 

3. Seurojen ja joukkueiden taustahenkilöiden rekisteröinti Pelipaikkaan 

TASO-järjestelmän sähköiseen ottelupöytäkirjaan voidaan merkitä vain rekisteröidyt joukkueiden 

taustahenkilöt. Pelipaikkaan rekisteröidään joukkueiden taustahenkilöt (valmentaja, 

joukkueenjohtaja, huoltaja, fysioterapeutti, lääkäri) sekä seuran taustahenkilöt (hallituksen jäsen, 

joukkueenjohtajavastaava, junioripäällikkö/nuorisopäällikkö, markkinointipäällikkö, puheenjohtaja, 

toiminnanjohtaja, taloudenhoitaja, urheilutoimenjohtaja, valmennuspäällikkö, viestintäpäällikkö, 

vuorovastaava).  

Rekisteröinnin avulla selkeytetään seurojen ja joukkueiden taustahenkilöiden kuulumista eri 

kilpailuja varten laadittujen sääntöjen ja määräysten piiriin. Lisäksi jatkossa voidaan seurata 

taustahenkilöiden (mm. valmentajat) määrää, koulutusta ja sukupuolijakaumaa sekä kohdentaa eri 

ryhmille sopivaa koulutusta ja viestintää.  Joukkue- ja seurataustojen rekisteröinti on maksuton. 

https://www.palloliitto.fi/pelipaikka/ 

 

4. PELIASUT 

Seuralla on yhteistyösopimus Savonlinnan Intersportin kanssa. Tämä sitoo kaikkia juniori STPS 

joukkueita hankkimaan peli- ja harjoitusasut ADIDAS merkkisinä Savonlinnan Intersportista.  

Ohjatkaa laskut suoraan joukkueenne rahastonhoitajille maksettavaksi. 

https://www.palloliitto.fi/pelipaikka/


Painopaikan voi joukkue valita itse.  

 

5. JOJO PALAVERIT 

Kauden ensimmäinen jojo palaveri järjestetään tammikuun lopulla. Tästä tulee kutsu lähempänä. 

Seuran jojo vastaava on Riina Pirhonen. 

6. KAUDEN 2021 VARAINHANKINTATILIEN TILINPÄÄTÖS MATERIAALIEN TOIMITUS 

Varainhankintatilien tositteet tulee toimittaa helmikuun 2022 aikana PM-laskentaan,  

Olavinkatu 18 Lh 20, Viiskulmassa. 

Mikäli kysyttävää materiaalien toimituksesta niin kysymykset sami.ilvonen@live.com 

 

7. OOPPERATALKOOT ja MUUT TALKOOT 

Kahden vuoden tauon jälkeen tämän hetkisen tiedon mukaan kesällä 2022 järjestetään taas 

Oopperajuhlat ja silloin saamme kerättyä rahaa seuralle perinteisillä jv talkoilla. Tiedotamme 

asiasta enemmän heti kun saamme tarkempaa infoa.  

Noblessa turnaus 23.7.2022, ikäluokat 2009 – 2015, järjestetään yhdessä alueen seurojen kanssa. 

”Oopperafutis” la 9.7.2022 harrasteturnaus aikuisille Kyrönniemi 

7.1. TALKOOMAKSU 

Erillistä talkoomaksua ei peritä. 

 

8. TOIMINTASUUNNITELMA 

 

9. JOHTOKUNTA 2022 

Sami Ilvonen 

Kalle Husso  

Laura Ilvonen 

Kari Kallio 

Petri Nummikari 

Janne Karttunen 

Ari Partanen 

Jarkko Ruohoaho, vara pj 

Esa Ruuskanen, sihteeri 

Mauri Vihavainen 

10. COVID 19 

Johtokunta seuraa viranomaisten ohjeistuksia ja yhdessä valmennuspäällikön kanssa tiedottaa 

ajankohtaisista suosituksista / määräyksistä. 

11. HANKKEET 

mailto:sami.ilvonen@live.com


Seura on hakenut toiminnallista seuratukea Opetus- ja kulttuuriministeriöstä Savonlinnan seudun 

jalkapalloseurojen yhteistyön kehittämiseen. Jatkohanke, toinen vuosi. 

 

12. KANNUSTAJAT 2022 

Juniori STPS on valittu S-ryhmän kannustajiin, mahdollisuus saada tukea seuran toimintaan 40.000 

eur!!! Jokainen joukkue tekee oman osuutensa. 

 

 

  

Mukavaa pelikautta 2022, pysytään terveenä! 


