
Hyvät lasten vanhemmat ja seuran ryhmissä liikkuvat ! 

   
Seura on velvollinen pitämään jäsenistään yhdistyslain mukaista jäsenrekisteriä. Pyydämme 
teitä kesäkuun aikana ilmoittamaan seuran sivuilla olevalla, sähköisesti täytettävällä 
lomakkeella jäseneksi liitettävien perheeseen kuuluvien henkilöiden tiedot ja perheen 
sähköpostiosoitteen, johon jäsenmaksu laskuna toimitetaan. Sähköiselle lomakkeelle pääsee 
tästä linkistä. http://www.hausjarvenurheilijat.fi/jasentietojen-keruulomake/  
 
Mikäli et onnistu ilmoittamaan seuran sivujen kautta jäsentietojasi, voit ne ilmoittaa 
sähköpostitse kauppa@hausjarvenurheilijat.fi osoitteen kautta. Ilmoitettavia tietoja ovat etu- 
ja sukunimi, kotikunta, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Ilmoita kaikki perheenjäsenet 
kerralla jäseneksi ja käytä halutessasi edullista perhemaksu vaihtoehtoa.  

Ilmoita samalla, laskutetaanko siis henkilö- vai perhemaksu. Paperilaskun halutessasi, 
ilmoita myös laskutusosoite.    
Tiedot antamalla hyväksytte Hausjärven Urheilijat ry:n jäsenrekisteriin kuulumisen.  
 
Vuoden 2020 jäsenmaksu on 15€/henkilö/vuosi tai 40€/perhe/vuosi.  
Vuonna 2020 perittävä jäsenmaksu on voimassa seuraavaan vuonna 2021 perittävään 
jäsenmaksuun saakka. Jäsenmaksu peritään aina kalenterivuosittain. 2020 JÄSENMAKSU 

TULLAAN PERIMÄÄN KUN KAIKKI PERHEIDEN HENKILÖTIEDOT ON SAATU KOOTTUA 
JÄSENREKISTERIIN, ALUSTAVASTI ELOKUUN ALUSSA. 
   
Jäsenmaksu on edellytys seuran järjestämiin ryhmiin pääsemiseksi. Tämä mahdollistaa eri 
liikuntaryhmiin pääsyn ja osallistumisen ympäri vuoden.   
  
Seura tulee jatkossa panostamaan jäsenetuihin paikallisten toimijoiden kanssa. Tämä näkyy 

mm. seuran välittämien asujen edullisina hintoina. Pyörä ja Urheilu A. Koskisen kanssa on 
alustavasti sovittu yhteistyöstä, mistä ilmoitamme myöhemmin. Jäsenrekisterin ollessa ajan 
tasalla yhteystietoineen, antaa se jatkossa mahdollisuuden myös nopeaan tiedottamiseen. 
 
Kesäkauden ryhmähinnaksi päätettiin 20€/ osallistuja, mikä on 10€ edullisempi kuin aiemmin, 
Koronatilanteesta johtuen. Pyrkimyksenä on edelleenkin pitää ryhmämaksut mahdollisimman 
edullisina, että kaikilla on mahdollisuus niihin osallistua jatkossakin. 
 

Erilaisia talkoita tullaan järjestämään, joista saadut korvaukset ovat osaltaan turvaamassa 
edulliset kerhomaksut. Mikäli tiedät joitakin mahdollisia talkootyökohteita, ilmoita niistä Miialle 
tai muille johtokunnan jäsenille, vaikka laittamalla sähköpostia hau@hausjarvenurheilijat.fi 
Myös mahdolliset sponsorit on hyvä tuoda esiin. 
   
Valitettavasti osa ryhmien osallistumismaksuista on syys- ja talvikaudella jäänyt jostain syystä 
maksamatta. Tämä vaikuttaa suoraan seuran mahdollisuuksiin tuottaa palveluita suunnitellusti 

ja edullisesti, sekä on osaltaan vaarantamassa koko liikuntakerhotoiminnan jatkumisen 
nykymuodossaan. Mikäli huomaat maksujen olevan maksamatta on maksulinkit tältä osin 
edelleen avoinna ja voit rästimaksut suorittaa. Osallistumismaksuilla ja varainhankinnalla pitää 
pystyä kattamaan toiminnasta aiheutuvat kulut nyt ja jatkossakin. Ryhmissä tullaan 
kiinnittämään tarkempaa huomiota siihen, että osallistumismaksut on jokaiselta osallistujalta 
maksettu. Tarkempia ohjeita saa tarvittaessa ohjaajilta. 
 

   
Kiitos yhteistyöstä. Tämä on meidän kaikkien yhteinen asia. 
   
Ystävällisin Terveisin 
Hausjärven Urheilijat ry:n hallitus 
Pekka Lokinperä 
puheenjohtaja 
pekka.lokinpera@elisanet.fi 

050 3361342 
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