
Tervetuloa jalkapallon pariin osaksi Tampereen Kisatovereiden 
seuratoimintaa!  

 
TKT tarjoaa laadukasta jalkapallotoimintaa lapsille, nuorille ja aikuisille. Mottomme on: jalkapallo 
kuuluu kaikille! Useamman lajin harrastaminen on meille rikkaus ja seurassa on mahdollista 
harrastaa vuoden ympäri tai vain osan vuodesta.  

TKT pyrkii pitämään harrastuskustannukset maltillisina, tinkimättä kuitenkaan laadukkaasta 
valmennuksesta ja olosuhteista. 

Alla tiivis info-paketti harrastajillemme ja toiminnastamme kiinnostuneille. Lisätietoja löydät 
kotisivuiltamme www.tampereenkisatoverit.fi/lajit/jalkapallo 

Jalkapallokausi: 
Uusi kausi alkaa marraskuussa ja kestää seuraavan vuoden syys-lokakuulle. 

Joukkueeseen tutustuminen: 
Kaikkien joukkueiden toimintaan on mahdollista päästä tutustumaan noin kahden 
viikon ajaksi ennen varsinaista ilmoittautumista. Ota yhteyttä joukkueen 
joukkueenjohtajaan ja sovi tutustumiskäynneistä. Joukkueiden yhteystiedot löytyvät 
kotisivuiltamme. 

Joukkueeseen ilmoittautuminen: 
Joukkueen toimintaan mukaan ilmoittautuminen tehdään TKT:n kotisivuilla. 
Ilmoittautuminen on sitova. 

Vanhat (jatkavat) pelaajat ilmoittautuvat uudelle kaudelle 2023 joulukuun 2022 
loppuun mennessä. Jos pelaaja on mukana vain kesäkauden 2023, ilmoittautuminen 
tehdään toukokuun 2023 aikana. 

(Mikäli pelaaja jostain syystä lopettaa pelaamisen TKT:ssa, tulee siitä ilmoittaa 
kotisivuilla kohdassa TKT Jalkapallo  Lomakkeet  Lopetan pelaamisen. 
Seurasiirron saadakseen kaikkien maksujen tulee olla ajantasaisesti maksettu.) 

Seura- ja joukkuemaksut: 
Pelaajan maksut jakautuvat seura- ja joukkuemaksuun. Seuramaksu on selvästi 
suurin kuluerä pelaajalle, etenkin vanhemmissa ikäluokissa. 

Seuramaksulla kustannetaan mm. harjoituspaikat, sarjamaksut ja valmennus. 
Seuramaksu on suuruudeltaan joukkuekohtainen. Ajantasaiset seuramaksut löytyvät 
kotisivuiltamme. Yli 400 €:n seuramaksut laskutetaan neljässä (4) erässä. 

Joukkuemaksulla kustannetaan joukkueen omia menoja (mm. turnaukset, pelimatkat, 
harjoitusottelut, leirit jne.). Joukkuemaksun suuruuden päättää joukkueen johto. 

Molemmat seura- ja joukkuemaksu laskutetaan sähköpostilla, kannattaa tarkistaa 
sähköpostin roskapostikansio, jos laskut eivät ole saapuneet. Seuramaksujen 
laskutuksen ensimmäiset erät lähtevät tammikuussa 2023.  

Pelaajan varusteet ja harjoitusasut EIVÄT SISÄLLY seura- tai joukkuemaksuun. 



 

Pelipassi- ja vakuutus 
Jokainen pelaaja on velvollinen ostamaan itselleen asianmukaisen pelipassin. 
Pelipassi hankitaan Palloliiton Pelipaikan kautta. Ohjeet pelipassin hankintaan 
löytyvät kotisivuiltamme. Ilman pelipassia ei ole mahdollista pelata virallisia otteluita. 

Jokainen nuori pelaaja on velvollinen vakuuttamaan itsensä asianmukaisella 
vakuutuksella. Vakuutuksen voi hankkia pelipassin yhteydessä tai suoraan 
vakuutusyhtiöstä. 

Uuden kauden 2023 pelipassit tulevat myyntiin 1.12.2022. Huomioithan, että 
pelipassin kautta ostettu vakuutus tulee voimaan vasta 1.1.2023. 

Maksulliset pelaajasiirrot laskutetaan uusilta pelaajiltamme Palloliiton tai seuran 
toimesta. 

Peli- ja harjoitusasut 
Pelaaja tilaa joukkueelle ennalta sovitun varustepaketin toimittajalta. Linkki 
verkkokauppaan löytyy kotisivuiltamme. 

 

Yhteystiedot: 
Laskutukseen liittyen voit olla yhteydessä laskutus(at)tampereenkisatoverit.fi 

Seuran yleisissä asioissa voit olla yhteydessä seurakoordinaattoriin 
riikka.haakana(at)tampereenkisatoverit.fi  

 


