
 Tervetuloa ToPoLaan! 
 Hei uusi topolalainen, 

 nämä asiat sinun on syytä tietää aloittaessasi ToPoLassa. Jos sinulla on kysyttävää, 
 ota rohkeasti yhteyttä ToPoLan toimistoon:  toimisto@topola.fi  . Kaikki yhteystiedot 
 ovat nettisivuillamme:  Organisaatio | Touhun Pojat  Lauttasaari ry (topola.fi)  . 

 Seuran säännöt 
 Jo maksuttomalla kokeilujaksolla sitoudut 

 seuran sääntöihin:  Seuran säännöt | 

 Touhun Pojat Lauttasaari ry (topola.fi)  . 

 Maksuton kokeilujakso 
 Aina ennen joukkueeseen liittymistä voit 

 käydä treeneissä kaksi viikkoa maksutta. 

 Kahden viikon maksuttoman kokeilun 

 jälkeen ilmoitat, haluatko jatkaa 

 joukkueessa vai et. 

 Joukkueen viestintä 
 Joukkueiden viestintä hoidetaan pääosin 

 MyClubissa ja WhatsAppissa. Jos sinua ei 

 ole vielä lisätty, niin pyydä 

 joukkueenjohtajaa tai toimistoa lisäämään. 

 MyClubista näet joukkueen tapahtumat 

 sekä saat seuran tiedotteet ja laskut. 

 Laskuja varten MyClubissa pitää olla 

 ajantasaisena kaikki yhteystiedot. 

 Joukkueenjohtajaan tai valmentajaan voit 

 olla yhteydessä kaikissa joukkueeseen 

 liittyvissä asioissa. 

 Seuran viestintä 
 Seura viestii myös MyClubissa ja 

 WhatsAppissa. Tärkein tiedotusväline on 

 Touhuposti, joka lähetetään aina kuun 

 alussa sekä sähköpostitse ja on myös 

 luettavissa WhatsAppissa ja nettisivuilla. 

 Touhupostissa on ajankohtaista tietoa 

 muun muassa tapahtumista, 

 kausimaksuista, leireistä, 

 seuratuotetilauksista, seuran toiminnasta 

 ja koripallosta. Myös muita seuran 

 sähköposteja, nettisivuja  Touhun Pojat 

 Lauttasaari ry (topola.fi)  sekä 

 some-kanavia  ToPoLa somessa | Touhun 

 Pojat Lauttasaari ry  kannattaa seurata, 

 jotta pysyt kärryillä ajankohtaisista 

 asioista. Kaikissa seuraan liittyvissä 

 asioissa voit olla yhteydessä 

 toiminnanjohtajaan, seurakoordinaattoriin, 

 toimistoon tai hallitukseen. 
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 Tervetuloa ToPoLaan! 
 Kausimaksut 
 ToPoLan jäsenenä sitoudut puolen 

 vuoden kausimaksuun. Kausimaksujen 

 summat ja sisällöt ovat nettisivuillamme 

 Kausimaksut | Touhun Pojat Lauttasaari ry 

 (topola.fi)  . Tarvittaessa kausimaksuun voit 

 hakea alennusta taloudellisista syistä, 

 loukkaantumisen takia tai muun yllättävän 

 syyn takia. Tee hakemus lomakkeella, 

 joka löytyy yllä olevan linkin kautta. Jos et 

 halua sitoutua tulevan syksyn 

 kausimaksuun, ilmoita siitä heinäkuun 

 aikana. Samaan tapaan, jos et halua 

 sitoutua tulevan kevään kausimaksuun, 

 ilmoita siitä joulukuun aikana. Ilmoitus 

 tehdään nettisivuilta olevalla lomakkeella 

 Lopettaminen | Touhun Pojat Lauttasaari 

 ry (topola.fi)  . 

 Lisenssi ja vakuutus 
 Jokaisella Koripalloliiton sarjoissa 

 pelaavalla pitää olla lisenssi. Lisenssi ei 

 kuulu kausimaksuun ja jokainen pelaaja 

 huolehtii sen hankkimisesta itse: 

 Lisenssikauppa  . Kaikilla (vaikka ei pelaisi 

 pelejä) on oltava vakuutus. Sen voi ostaa 

 lisenssin yhteydessä tai oman 

 vakuutusyhtiön kautta. Loukkaantumisen 

 sattuessa suositamme 

 yhteistyökumppanimme Urheilu 

 Mehiläisen palveluita. Kun olet 

 rekisteröitynyt maksuttomaan 

 Urheilunettiin, saat hoitoa nopeasti ja 

 kerrytät seuralle bonusta. Urheilunettiin 

 pääset tästä linkistä:  Urheilunetti – oiva 

 työkalu seurayhteistyöhön | Mehiläinen 

 (mehilainen.fi)  . 

 Seuratuotteet ja koripallovarusteet 
 Treeneissä perusvarusteet ovat 

 urheilulliset vaatteet, sisäpelikengät, 

 juomapullo ja koripallo. Osalla joukkueista 

 on käytössä seuran treeniasu treeneissä, 

 ja osa joukkueista harjoittelee myös 

 ulkona, jolloin varustukseen kuuluvat 

 ulkovaatteet. Peleihin joukkueilla on 

 erillinen peliasu mini-ikäisistä alkaen. 

 Peliasut hankintaan joukkueenjohtajan 

 kautta. Treeniasun, juomapullon ja muut 

 seuratuotteet voit hankkia MyClubin 

 verkkokaupan kautta:  Verkkokauppa 

 (myclub.fi)  . Osa tuotteista on myynnissä 

 verkkokaupassa vain neljä kertaa 

 vuodessa. Näistä tilausikkunoista 

 tiedotetaan mm. kuukausitiedotteissa. 

 Materiaalit 
 Tutustu seuran nettisivuilla olevaan 

 laajaan materiaaliin:  Materiaalit | Touhun 

 Pojat Lauttasaari ry (topola.fi)  .  Sieltä 

 löydät ohjeita ja vinkkejä niin pelaajalle, 

 vanhemmalle, joukkueenjohtajalle, 

 toimitsijalle ja valmentajalle. 
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