
 

 
 
 
 
 
 

SYYSTIEDOTE 2021-2022 
 

SAVONLINNAN AJO RY. 
  



 

Syyskauden tiedote  
 

Uusi lentopallokausi on jälleen käynnistynyt. Tähän tiedotteeseen on koottu tietoja kauden asioista: 
• info jäsen – ja harrastemaksuista 
• seuran johtokunnan yhteystiedot  
• talkookalenteri ja tietoja varainhankinnasta 
• pelaajapassiasiat   

 
Tulevien syyskauden turnausten aikataulut tulevat nettisivuillemme heti niiden varmistuttua.  
 
Junioreille ja kotiväelle 
Harjoittelu ja pelaaminen ovat juniorijoukkueissa (jos kohta myös aikuisillakin ) koko perheen asia. 
Joukkuekohtaiset vanhempainhetkiset pidetään syyskauden aikana. Jokaisessa joukkueessa toimii 
joukkueenjohtaja, jonka toivotaan löytyvän vanhempien joukosta. Joukkueenjohtaja toimii 
yhteyshenkilönä esim. kotiturnausten kanttiinijärjestelyissä ym. joukkueen turnauksiin liittyvissä 
asioissa. Tästä ja muista tärkeistä asioista lisää vanhempainhetkisissä.    
 
Tällä kaudella jatkamme yhteistä varainhankintaa erilaisilla yhteisillä ja myös mahdollisesti 
joukkuekohtaisilla talkoilla. Lisäksi toteutamme mahdollisesti tuotemyyntiä (joululohi, paperit jne.). 
Varainhankinnasta tiedotetaan myös nettisivuilla. 
  
Käykää lukemassa seuran nettisivuilta ja Facebookista ajankohtaisia uutisia ja joukkueiden 
kuulumisia.  
 

www.savonlinnanajo.fi  www.facebook.com/savonlinnanajo 
 

 
Toivotamme kaikille oikein pirteää syksyä ja mukavia hetkiä lentopalloilun parissa.  
 
 
Jäsen- ja harrastemaksut 2021 – 2021 
 
Savonlinnan Ajoon liittyminen tapahtuu maksamalla vuosittainen jäsenmaksu. Jäsenmaksu kaudella 
2021-2022 on 20€/pelaajajäsen. Myös perhejäsenyys on mahdollinen juniorijoukkueissa, mikäli 
useampi lapsi tai vanhemmat haluavat liittyä seuraan. Perhejäsenmaksu on 30 €/perhe.  
Erilliset kannatusjäsenmaksut ovat henkilöjäseneltä 50 €/vuosi ja yhteisö- ja yritysjäseneltä 150 
€/vuosi. Kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki halukkaat, liittyminen käy kätevästi Ajon nettisivujen 
kautta. 
 
Lentopallon harrastamiseen liittyy myös harrastemaksu. Maksuosuuksiin on arvioitu myös turnauksien 
ja pelimatkojen kustannusten määrät. 
 
Harrastemaksut sisältävät seuraavat kustannukset 
• Valmennusmaksun (sis.valmentajien koulutuskulut ja powermaksut, ja matkakulut pelimatkoilta) 
• Salivuokrat 
• Seura‐asun (=pelipaita ja housut) 
• Yleiskustannukset (k‐pito, muistamiset, pankin toimitusmaksut, nettisaittimaksut) 
• Harjoitteluvarusteet (=harjoituksissa käytettävät pallot ja muut harjoitteluun liittyvät laitteet ym.) 
• Pelimatkojen matkakustannukset ja hotellikustannukset 
• Joukkueen Linna‐Volley ‐turnausmaksun 
 
Harrastemaksun lisäksi pelaajat maksavat 
• Powercup‐maksut 
• Powercup‐kuljetukset 
• Pelaajalisenssin (+vakuutuksen) 
• Jäsenmaksun 
• Muut pelivarusteet (kengät, suokat etc.) 
 
            

Jokainen pelaaja saa henkilökohtaisen 
pelaajakortin.  

Tiedotamme pelaajakorttieduista 
erikseen. 

http://www.savonlinnanajo.fi/
http://www.facebook.com/savonlinnanajo


 

 
 
 
Harrastemaksu joukkueittain 
 
Joukkue syksy kevät yhteensä 
F-tytöt   20 € (jäsenmaksu)     20 €  
E-tytöt 175 €  175 €   350 €  
D-tytöt 200 €  200 €   400 €  
B-tytöt 400 €  400 €   800 €  
B-tytötN2 500 € 500 € 1000€ 
 
Harrastemaksuja tarkistetaan vuoden 2022 alussa. Mikäli  
joukkue on saanut paljon sponsoreita ja/tai tehnyt paljon 
talkoita, harrastemaksua voidaan pienentää kevätkaudelle. 
Sisarusalennus on 15% (nuoremmalta sisarukselta). 
 
Muistathan, että Savonlinnan Hattu ry:ltä voi hakea avustusta harrastemaksuun 
https://www.savonlinnanhattu.fi/avustushakemuskaavake/ Seuraavan kerran anomuksia käsitellään 
tammikuussa 2022. 
 
 
Savonlinnan Ajon johtokunta 2021 – 2022:  
 
 
Pj. Jatta Kaskinen jatta.kaskinen@hotmail.fi 050-3208349 
Varapj. Ari Mehtonen arimehtonen@hotmail.com 050-5922203 
Siht./rah.hoitaja Tarja Halonen tallu.halonen@gmail.com 040-5335207  

Jonna-Mari Kautonen jonna-mari1@hotmail.com 044-2939583  
Jonna Konnu jonna.konnu@gmail.com 050-4019883  
Ulla Nousiainen ultsu55@gmail.com 044-0952220  
Jukka Vasara 

 
044-5966110 

    
 
Talkoot ja varainhankinta 
 
Teemme talkoita ja varainhankintaa yhdessä, jotta saamme pidettyä seuramme harrastemaksut kohtuullisella 
tasolla, mutta myös siksi, että yhdessä tekeminen on meille seurana merkityksellistä. Teemme ensisijaisesti 
sellaisia talkoita, joihin jokainen - myös juniori - voi osallistua. Muuta varainhankintaa teemme lähinnä myymällä 
valittuja tuotteita.  
 
Kauden tulossa olevat talkoot ovat  

• Abc:n inventaario 30.11.2021 
• Joululohen myynti loka-marraskuussa 
• Prisman inventaario vuodenvaihteessa, 1.1.2022 
• Linna-Volley –turnaus elokuussa 13.- 14.8.2022 

 
Laittakaa päivämäärät ylös kalentereihin, kaikkien odotetaan osallistuvan talkoisiin. 
 
Lisää talkoita pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan (Pyhän Olavin Maraton jne.). Myyntikampanjoita 
(mm. Sukkatukku) tehdään satunnaisemmin, ja turnausten yhteydessä pidetään kanttiineja. 
Talkoista tiedotetaan seuran nettisivuilla, ja joukkueenjohtajat (JoJo) tiedottavat niistä myös aktiivisesti. 
 
 
Tietoa pelaajapasseista 
 
Osallistuaksesi pelaajana turnauksiin, sinulla täytyy olla voimassa oleva pelipassi. Passi tulee olla maksettuna 
ennen turnausten alkamista. Pelaajapassin saat ostettua Suomisportin sivuilta 
 
https://www.suomisport.fi/ 

Lomakkeeseen tulee syöttää pakolliset tiedot. Huom! Verkko-ostopalvelussa on tärkeätä valita listalta oikea 
seura eli Savonlinnan Ajo. Lisenssi-infoa löydät seuramme nettisivuilta 
https://www.savonlinnanajo.fi/seura/muuta/pelipassi-info/ 

Jäsen – sekä harrastemaksut maksetaan 
seuran tilille tilisiirtolomakkeella, jotka 
toimitetaan sähköpostilla lokakuun 
loppuun mennessä. Harrastemaksun voi 
maksaa joko kuukausimaksuna, 
osamaksuna tai kokonaisena 
kausimaksuna. Kaikissa tapauksissa 
maksu suoritetaan tilisiirtolomakkeessa 
näkyvällä viitteellä. 

 

https://www.savonlinnanhattu.fi/avustushakemuskaavake/
https://www.suomisport.fi/
https://www.savonlinnanajo.fi/seura/muuta/pelipassi-info/


 

 
Nuorten pelaajien maksu määräytyy syntymävuoden, ei pelattavan sarjatason mukaan. Nuorten passeissa on 
edelleen vakuutuspakko. 

 

Jos nuorella on oma voimassaoleva vakuutus, joka kattaa lentopallon harjoittelu- ja/tai kilpailutilanteet, hänelle 
voidaan hankkia lentopalloliiton vakuutukseton lisenssi ja päivittää lisenssien verkko-ostossa suoraan 
tietokantaan oman vakuutuksen tiedot; vakuutusyhtiön nimi ja vakuutuksen numero.  

Muutenkin seuramme suosittelee ehdottomasti vakuutuksen ottamista kaikenikäisille pelaajille. 

 

Muuta tärkeää 

Muistathan toimittaa yhteystietolomakkeen täytettynä mahdollisimman pian.  
 

Ajon katalogista voit tilata tuotteita läpi vuoden, katalogi löytyy valmistuttuaan Ajon sivuilta.  

https://www.facebook.com/savonlinnanajo/ sivuilla tiedotetaan myös tapahtumista – voit vapaasti lähettää kuvia 
turnauksista, joukkueestasi tai harkoista julkaistavaksi. 

 

 

 

Iloista ja riemukasta syksyä lentopallon parissa! 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/savonlinnanajo/

