
ESPOON BILJARDIKERHO RY. KLUBIN SÄÄNNÖT 

     
  
1. EBK:n klubin takuumaksu (1+5kk) ja kuukausimaksu (60e/kk) ovat eri asia kuin 

EBK:n jäsenmaksu (50e/vuosi). Klubin jäsenyys ei edellytä EBK:n jäsenyyttä, 
mutta on suositeltavaa. 

2. Klubin jäsenyys edellyttää seuraavan kuukauden kuukausimaksun maksamista 
aina kuluvan kuukauden viimeiseen päivään mennessä. Mikäli kuukausimaksun 
maksu myöhästyy yhdenkin päivän, on klubin jäsen huomautuksen seurauksena 
velvoitettu maksamaan myöhästynyt kk-maksu 1,5 kertaisena. Eli 60e kk-maksu 
on myöhästyneeltä 90e. 

3. Kulkuoikeusavain on henkilökohtainen ja sen voi saada vasta kun takuumaksu on 
kokonaisuudessaan maksettu ja klubisopimus allekirjoitettu. Avainta ei saa 
lainata/luovuttaa kenellekään muulle. Mikäli avain katoaa, tulee siitä ilmoittaa 
välittömästi EBK:n puheenjohtajalle tai klubi-isännälle, jotta kulkuoikeusavain 
voidaan sulkea väärinkäytösten varalta. Uuden avaimen lunastuksesta EBK 
veloittaa 20e. 

4. Klubin jäsenellä on oikeus erota klubista 6kk (1+5kk) irtisanomisajalla. (uuden 
jäsenen kohdalla aika on aluksi 12kk) Takuumaksu palautetaan täysimääräisenä, 
kun irtisanoutunut jäsen irtisanomisaikansa loputtua palauttaa avaimensa Espoon 
biljardikerhon puheenjohtajalle ja hänellä on kaikki hänelle kuuluvat velvoitteet ja 
maksut suoritettu ajallaan klubille ja Espoon Biljardikerholle. Takuumaksua ei 
palauteta, mikäli jäsen haluaa lopettaa jäsenyytensä välittömästi. Jäsenen ei 
tietenkään tarvitse enää maksaa irtisanomisajan kuukausimaksuja, mutta hänen 
tulee myös luovuttaa avaimensa välittömästi. 

5. Klubin jäsenellä on oikeus tuoda vieras mukanaan pelaamaan. Klubin 
ulkopuolisilta henkilöiltä veloitetaan yhdestä pelipäivästä 20e (tai 10€ alle 2h 
pelaamisesta), ja vastuu tämän maksun suorittamisesta on vieraan tuoneella 
klubilaisella. Klubilaisen kuuluu kirjata vieraan nimi vieraskirjaan ja tilittää maksu 
viimeistään seuraavan kk-maksun yhteydessä EBK:n tilille, erikseen tai käteisellä 
puheenjohtajalle tai klubin isännälle. Kirjaamatta jääneestä vieraasta maksu tulee 
suorittaa 1,5 kertaisena eli 30e. Useiden vieraiden tuominen samanaikaisesti 
edellyttää etukäteisluvan EBK:n puheenjohtajalta tai klubin isännältä. Vieraskirjan 
ohjeita pitää noudattaa. 

6. Jos klubin jäsen tai vieras vaurioittaa klubin kalustoa (pöytää, verkaa, keppejä, 
palloja, huonekaluja tms.), hän on velvollinen korvaamaan vahingon 
täysimääräisesti. Klubilla on ainoastaan palovakuutus, joten kaikkien omien 
vahinkojen vakuutukset tulevat menemään vaurioittaneen klubin jäsenen tai 
vieraan omista mahdollisista vakuutuksista.  

7. Klubi ei ole vastuussa jäsenten henkilökohtaisesta omaisuudesta ja jokainen 
klubilainen on vastuussa omista vieraistaan. 

8. Lemmikkieläimiä ei saa tuoda klubin sisätiloihin allergioiden takia. 



 
9. Pelipöydillä ei ole yleisiä varausmahdollisuuksia vaan klubilla toimitaan pelipöytien 

suhteen hyvässä hengessä ja noudatetaan biljardimaailman etikettejä. Erilliset 
erikoisvaraukset ovat kilpailu- tai tapahtumakohtaisia joita saattaa joskus ilmetä. 

10. Mikäli klubin jäsen ei noudata klubisopimuksen sääntöjä tai muutoin käyttäytyy 
hyvien tapojen vastaisesti toisia jäseniämme kohtaan, voidaan klubin jäsenyys 
jäädyttää määräajaksi tai perua kokonaan. Myös takuusumman palauttamisesta 
tällaisessa tapauksessa Espoon biljardikerhon hallitus pohtii asioita 
tapauskohtaisesti, riippuen rikkeiden luonteista js suuruuksista. 

11. Häiritsevää käyttäytymistä klubilla ei sallita ja mikäli häirintää ilmenee jonkun 
klubilaisen toimesta voivat muut paikallaolijat kehottaa henkilöä poistumaan 
paikalta ja tarvittaessa raportoida asiasta EBK:n hallitukselle. 

12. EBK ja klubi eivät vastaa menetyksistä jotka johtuvat varkaudesta, murrosta tai 
muusta vastaavasta syystä. EBK ja klubi eivät vastaa jäsenten tai muiden 
kävijöiden omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, eikä jäsenille aiheutuneista 
henkilövahingoista, jotka johtuvat onnettomuustapauksesta tai toisen henkilön 
toiminnasta. 

13. Klubin sääntöihin kuuluu hyvät ja siistit tavat joita jokaisen klubilla olevan tulee 
noudattaa: 
- Siivoa omat jälkesi ja laita kaikki tyhjät juomapullot ja tölkit niille kuuluville 

paikoille. 
- Pallot ja muut pelivälineet palautetaan (putsattuna) pelaamisen jälkeen omille 

paikoilleen. 
- Omia ruokia ja juomia saa nauttia, mutta tupakointi ja muu hajuhaittaa 

aiheuttava toimenpide on kiellettyä klubin tiloissa. 
- Huumausaineiden osalta klubilla on totaalikielto eli huumeiden käyttö, 

hallussapito ja niiden vaikutuksen alaisena klubitiloissa ja sen läheisyydessä on 
kiellettyä. 

- Klubilta viimeisen henkilön poistuessa paikalta, tulee tarkastaa, että kaikki valot, 
kahvinkeitin, uuni, radio ja telkkarit ovat varmasti pois päältä ja ovi sekä klubin 
oma, että ulko-ovi tulevat varmasti lukkoon. Lisää asiasta ”viimeisen lähtijän 
muistilistassa”. 

- Vaikka klubilla saa olla niin paljon kuin haluaa, se ei kuitenkaan ole asuintila eikä 
kenenkään säilytysvarasto. Eli omia biljardin pelaamiseen riippumattomia 
henk.koht. tavaroita ei saa säilyttää klubilla ilman erityislupaa ja kaikki omat 
pelivälineet tulee säilyttää siististi niille kuuluvilla paikoilla. 

- Pelipöytien päällä ei saa istua eikä verkojen päälle saa laittaa mitään sinne 
kuulumatonta. Eli kaikki keppikotelot, avaimet, kolikot, tupakat, nuuskat, 
vaatteet, pallotelineet ym. pysyvät poissa pöytien päältä. 

- Yleinen maalaisjärjenkäyttö: ”Vie mennessä, tuo tullessa ja tee ollessas!” 
 (esim. WC-paperi loppunut -> hylsy roskiin -> uusi rulla tilalle siivouskaapista. 
 kun menet tupakalle, nappaa roskat ja vie ne roskikselle jne.) 
 

PIDETÄÄN YHDESSÄ EBK:n KLUBI SIISTINÄ JA VIIHTYISÄNÄ! 


