
Turun Judoseura ry:n tiedote kauden 2021-2022 maksuista 

Jäsen- ja harjoitusmaksujen uudistus 
Jäsenmaksut kaudelle 2021-2022 on avattu Suomisporttiin. Judoliiton tekemän uudistuksen vuoksi jatkossa 
seuran jäsenmaksu ja Judoliiton maksu maksetaan erikseen. Turun Judoseuran jäsenmaksu ei enää sisällä 
liiton lisenssiä ja vakuutusta, sen sijaan jäsenmaksulla saa harjoitella koko syyskauden, eikä ole enää 
erillistä syyskauden harjoitusmaksua. Kannatusjäsenyys ei oikeutta harjoitteluun. Jäsenmaksun lisäksi 
ostetaan liiton lisenssi, joka sisältää vakuutuksen. Kevätkauden 2022 harjoitusmaksut ovat yli 7-vuotiailta 
125 € ja alle 7-vuotiailta 65 €. Judoliiton maksu-uudistuksen myötä emme enää voi ottaa ”pakettimaksuja”, 
vaan joka tuote ostetaan jatkossa erikseen. Esim. judopassi ostetaan jatkossa aina erikseen, mutta hintaan 
kuuluu keltaisen vyön koemaksu. 

Linkki hinnastoon kaudelle 2021-2022 
https://www.turunjudoseura.fi/uploads/YxEJCvDD/Jsen_ja_harjoitusmaksut_2021_2022_2.pdf 

Seuran jäsenyys 
Kaikkien Turun Judoseura ry:n jäsenten tulee maksaa seuran jäsenmaksu, sekä Suomen Judoliiton lisenssi-
maksu. Uudistuksen myötä EU:n tietosuoja-asetuksen vuoksi Turun Judoseurankin täytyy kerätä 
jäsenrekisterinsä uudelleen. Jokaisen jäsenen, sekä uuden että vanhan, tulee esittää pyyntö liittyä seuran 
jäseneksi. Pyyntö tapahtuu Suomisport-linkin kautta. Allekirjoittanut seuran Suomisport-pääkäyttäjänä 
hyväksyy jäsenyyspyynnön ja vasta sen jälkeen henkilö on seuran jäsenrekisterissä. Hyväksytyn 
jäsenyyspyynnön jälkeen omalle Suomisport tilille aukeaa maksettavaksi jäsenmaksu. Jäsenmaksu löytyy 
”maksut” kohdasta ja siellä on useita eri maksuvaihtoehtoja. Jäsenmaksu täytyy siis erikseen käydä 
maksamassa Suomisportissa hyväksytyn jäsenyyspyynnön jälkeen. Uudet jäsenet rekisteröityvät aivan 
ensimmäiseksi Suomisport-järjestelmään https://info.suomisport.fi/. Maksut tulee suorittaa 30.9.2021 
mennessä, tai Alfan kulkuranneke sulkeutuu. Alla linkit eri jäsenmaksuihin. 

Jäsenmaksu yli 7-v 125 € (1.9.2021-31.8.2022) 
https://seurat.suomisport.fi/invite/4a3d6d14-9672-41df-82b8-612cbc7270eb 

Jäsenmaksu alle 7-v 65 € (1.9.2021-31.8.2022) 
https://seurat.suomisport.fi/invite/045cfeec-204b-4b64-abc2-73e01b5ccbf4 

Kannatusjäsenmaksu 50 € (1.9.2021-31.8.2022) 
https://seurat.suomisport.fi/invite/2c0b87aa-e8c8-4e89-9aa9-0b701004dd1f 

Lisenssit ja vakuutukset 
Alle 7-v koko vuosi    45 € 
Alle 7-v puoli vuotta    30 € 
7-18  koko vuosi    85 € 
7-18 vuotiaat puoli vuotta   55 € 
yli 18 vuotiaat koko vuosi   110 € 
yli 18 vuotiaat puoli vuotta   55 € 
yli 18 vuotiaat koko vuosi, ilman vakuutusta 35 € 
Lisäturvavakuutus (vapaaehtoinen)  90 € 

 Ohje Judoliiton lisenssin ostamiseen 
- Judoliiton lisenssi ostetaan kirjautumalla omalle Suomisport-tilille 
- Valitse ”haluatko ostaa lisenssin tai vakuutuksen” valitse ”ostamaan” 
- Valitse ”lisenssin/pelipassin tai vakuutuksellisen lisenssin/pelipassin” 
- Valitse ”itselleni” tai ”lapselleni” 
- Valitse laji ”Judo” 
- Valitse itsellesi sopiva lisenssi (sisältää vakuutuksen), yli 18-v on tarjolla myös vakuutukseton lisenssi 
- Valitse lisenssiseura (Turun Judoseura) ja siirry maksamaan 
- Huomaa että kevätkauden puolivuotislisenssi ei sisällä heinä- ja elokuuta 

Lisätiedot 
Kari Laaksonen 
toiminnanjohtaja, Turun Judoseura ry 
+358 400 153240 
info@turunjudoseura.fi 
www.turunjudoseura.fi
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