
 

 

Tervetuloa harrastamaan jalkapalloa FC Ryskeeseen! 

 

Jokaisella lapsella on oikeus neljään kokeilukertaan ilman maksuja. Neljän kerran jälkeen 

täytä ilmoittautumislomake netissä  

 http://www.tammelanryske.fi/jalkapallo/ilmoittaudu-pelaajaksi/   

Pelaajavastaava lähettää tiedot valmentajille, sekä joukkueenjohtajalle. 

Harjoituksissa ole paikalla aina 15min ennen treenien alkua. Pelaajalla tulee olla säärisuojat ja alustaan 

sopivat kengät, eli sisällä vaaleapohjaiset sisäpelikengät ja ulkona vastaavasti nappikset tai lenkkarit. Myös 

juomapullo on hyvä ottaa mukaan. 

 

Seuramme joukkueet kaudella 2022; 

Naiset 

Valmentaja: Miika Forsten (puh: 050 556 2873) 

Joukkueenjohtaja: avoinna 

 

Miehet 

Valmentaja: Miika Forsten (puh: 050 556 2873) 

Joukkueenjohtaja: Kauko Sippo (puh: 040 724 2424) 

 

Pojat 09(-10) synt.   

Valmentaja: Jarkko Aaltonen (puh: 040 048 3463)  

Joukkueenjohtaja: Toni Harju (puh.044 350 8189) 

 

Pojat 11-12 synt. 

Valmentajat: Timo Perämäki, (puh. 050 569 7917)  

Joukkueenjohtaja: Sari Lehtinen (puh. 044 356 8683) 

 

Pojat 13-14 synt. 

Valmentaja: Tuomas Aro (puh. 040 736 6995) 

Joukkueenjohtaja: avoinna 

Talvikausi 23.11.2021 - 17.12.2021  Kevätkausi 5.1.2022 - 30.9.2022 

http://www.tammelanryske.fi/jalkapallo/ilmoittaudu-pelaajaksi/


 

 

 

Kausimaksu 2021 – 2022 (eräpäivä: 6.4.2022) 

 150e/vuosi/pelaaja, sisarukset 130e ja 110e/vuosi (4. lapsi ja useampi samasta perheestä 110e) 

 tilinumero; FI72 5025 1640 0002 77 

Viesti: kausimaksu 2020/pelaajan nimi/ synt.vuosi/ monesko lapsi FC Ryskeessä, esim. 1, 2, 3... 

 Miesten joukkueen kausimaksu on 200€  

Tammelan Ryskeen jäsenmaksu 2022 

 15e/henkilö tai 50e/perhe 

 laskutetaan huhtikuussa, maksun voi maksaa myös suoraan 
tilille FI72 5025 1640 0002 77, viestiksi ”jäsenmaksu 2022/jäsenen nimi/nimet” 

Mikäli siirryt FC Ryskeeseen toisesta seurasta, seurasiirtomaksu maksetaan pelaajan toimesta  

Ennen seurasiirtoa, tai jos et ole varma koskeeko seurasiirto sinua, ota yhteyttä pelaajavastaavaan 
(piia.rinne80@gmail.com), niin hän neuvoo asiassa tarkemmin. 

Pelipassit ja Palloliiton vakuutus vuodelle 2022 

 Jos sinulla on palloid tiedossa, niin alkaen voit kausimaksun maksamisen jälkeen tilata pelipassin 
ja mahdollisen vakuutuksen itse sivulta 

https://www.palloliitto.fi/palvelut/digitaaliset-jasenpalvelut/pelipaikka-pelipassit-ja-
vakuutukset#Pelipaikka 

  Jos et ole aikaisemmin harrastanut jalkapalloa Fc Ryskeessä tai jossain muussa seurassa, ota 
yhteyttä pelaajavastaavaan (piia.rinne80@gmail.com) palloid:n luomista varten 

  Tarvittaessa pelipassin ja vakuutuksen hankinnassa saa apua pelaajavastaavalta 
(piia.rinne80@gmail.com) 

 Mikäli lapsella on jo vakuutus, etkä osta Palloliiton vakuutusta, pyydä joukkueenjohtajalta 
vakuutustodistus –kaavake täytettäväksi ja palauta se jojolle.  

https://www.palloliitto.fi/todistus-vakuutuksesta 

https://www.palloliitto.fi/palvelut/digitaaliset-jasenpalvelut/pelipaikka-pelipassit-ja-vakuutukset 

 

Ryske kuuluu Palloliiton Läntiseen alueen sarjoihin.  

• Pelimatkoilla kuskille aina bensaraha 5 euroa/pelaaja 

 

Riemukkaita hetkiä jalkapallon parissa! Toivoo FC Ryskeen jalkapallojaosto 
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