
Espoon Biljardikerhon ja klubitoiminnan perehdytysopas: 

EBK:n toiminnassa on kaksi toisistaan eroavaa isoa asiaa; Kerhotoiminta ja Klubitoiminta 

Kerhotoiminta: 

- Espoon Biljardikerho ry. (per. 1980) kuuluu Suomen Biljardiliittoon (SBIL) ja EBK:n jäsenet voivat 

osallistua SBIL:n alaisiin biljarditurnauksiin (Ranking- ja SM-kilpailut) ympäri Suomen. 

- EBK:n jäsenet pelaavat vuosittain Espoon Biljardikerhon mestaruusturnauksia monissa eri lajeissa ja 

osallistumisoikeus on vain EBK:n jäsenillä. 

- Espoon Biljardikerhoon voi liittyä täyttämällä Espoon Biljardikerhon jäsenanomus kaavakkeen ja 

maksamalla liittymismaksun 50e + vuosimaksun 50e. 

- Jäsenyyden lopullinen hyväksyntä tulee vielä saada EBK:n hallitukselta ja hyväksynnän tukena pitää olla 

täytetty profiilikysely (joko paperinen tai nettisivujen kautta täytettynä). Mieluiten vielä kuva mukana. 

- EBK:n jäsenyys ei anna pelioikeutta EBK:n klubitilassa vaan kerhon jäsenillä on vierasmaksu velvoite 

klubilla. 

Kerhotoiminnasta lisää informaatiota: 

Joni Ahola, EBK:n puheenjohtaja, 0407563627 (joni.ahola@espoonbiljardikerho.com) 

Klubitoiminta: 

- EBK:n klubi (per. 2011) on yksityinen klubi ja sen jäseninä voi toimia minkä tahansa jäsenseuran 

edustaja tai henkilö joka ei kuulu mihinkään SBIL:n alaiseen jäsenseuraan. 

- Klubin jäsenillä on rajaton peli- ja käyttöoikeus klubilla, mutta velvollisuus noudattaa klubin sääntöjä ja 

toimintaperiaatteita. Pelaamista yöllä ei suositella. 

- Klubilaisilla on omia turnauksia vuosittain joihin ei voi osallistua kuin klubilaiset. 

- Klubitoimintaan voi liittyä vain 18-vuotta täyttäneet henkilöt, koska klubitiloissa ei voi alle 18-vuotias 

olla yksin (ilman erikoislupaa). Alle 18-vuotias voi kuitenkin tulla klubille vanhemman/huoltajan 

seurassa. 

- Uuden klubitoimintaan haluavan henkilön pitää täyttää jäsenhakemus (joko paperinen tai nettisivujen 

kautta täytettynä) ja toimittaa kuva (esim. sähköpostilla). Lisäksi uudelta jäsenehdokkaalta vaaditaan 

etukäteistä tutustumista klubin toimintaan ja eri henkilöihin käymällä 3-4 kertaa paikan päällä (esim. 

viikkokisoissa tai muuten sovitusti). Kun profiilikysely on täytetty ja uusi jäsenehdokas on jollain tasolla 

tuttu klubilaisille/EBK:lle, vasta sitten EBK:n hallitus pystyy ottamaan kantaa kyseisen uuden jäsenen 

hyväksyntää varten. Jäsenyyden myöntämistä helpottaa/nopeuttaa se, jos uusi jäsenehdokas on jonkin 

olemassa olevan klubilaisen toimesta jo entuudestaan tunnettu. 

- Jäsenyyden lopullisen hyväksynnän jälkeen klubin jäsenyys astuu voimaan, kun takuumaksu + kuluvan 

kuukauden kuukausimaksu 360e on maksettu  ja klubisopimus allekirjoitettu. (sopimus allekirjoitetaan 

maksujen jälkeen ja samassa yhteydessä uusi klubilainen saa oman kulkuavaimensa klubitiloihin). 

 

Klubitoiminnasta lisää informaatiota: 

Tuomas Komi, Klubi-Isäntä, 0414323669 (tuomas.komi@espoonbiljardikerho.com) 

 


