
RIVAKAN YU-VUOSIMAKSU 2021  
 
Teuvan Rivakan Yu-koulumaksu kattaa seuran yleisurheilutoiminnan koko lisenssivuodeksi. 
Tietosuojalainsäädännön muutosten vuoksi, myös Rivakan yu-vuosimaksussa on muutoksia. 
Jatkossakin seura maksaa jokaisen urheilijamme lisenssin, mutta tarvitsemme sen maksamiseen 
jokaiselta kirjallisen suostumuksen ja alle 18-vuotiaiden kohdalla huoltajien nimellä varustettuna. 
Samalla tarvitsemme luvan lisenssinmaksaneiden tietojen käsittelyyn toimintaamme varten sekä 
luvan urheilijoiden kuvien mahdollista julkaistamista varten (mm. yu-kalenteri, jaoston kotisivu, 
jaoston facebook- ja Instagram-sivut).  
 
Yu-lisenssin Sporttiturvavakuutuksessa on myös muutoksia aiempaan. Se sisältyy Rivakan yu-
vuosi- ja lisenssimaksuun 13-vuotiaisiin (v. 2008 tai myöh. synt.) saakka, mutta 14-vuotiaat ja sitä 
vanhempien urheilijoiden tulee hankkia mahdollinen sporttiturvavakuutus itse. Huomioikaa, että 
seuralla ei ole omaa vastuuvakuutusta harjoituksissa syntyneitä vammoja varten.  
Sporttiturvasta löydät lisätietoa:  
SUL:n kotisivulta (www.yleisurheilu.fi/seurat/yleisurheilulisenssit/) tai kysymällä lisäinfoa seuran 
toimijoilta.  
 
Maksamalla yu-vuosimaksun nyt heti, saat kaikki edut voimaan heti kauden alusta saakka (huom 
noin viikon käsittelyaika). Samalla saat enemmän toimintaa samalla rahalla. 
 

Yu-jaoston vahvistamat maksut vuodelle 2021: 1. lapsi perheestä 60 €, toinen 50 €  
 seuraavat 40€. Vekara-ryhmä (kesäkausi 30€) 

 
(HUOM! Yu-koulumaksu peritään kaikilta tänä vuonna 15 vuotta täyttävilta ja niitä nuoremmilta 

urheilijoilta.) 

 

Mitä sitten saat yu-vuosimaksulla???? 
 

 harjoitukset 1-5 krt viikossa 

 harjoituksiin koulutetut ja innokkaat vetäjät 

 mahdollisuuden päästä mukaan yu-valmennusryhmään  (+ 13-vuotiaat) 

 Yu-passin, joka sisältää OP-tapaturmavakuutuksen (2008  ja myöh. synt. HUOM. 
MUUTOS!! ) ja SUL:n kilpailulisenssin 1.10.2020-30.9.2021. 

 Spurtti News- lehden kotiin 8-13-vuotiaille (1 kpl/talous)  

 Ilmaisen osallistumisen Rivakan järjestämiin yu-kilpailuihin 
(Silja-Line viikkokisat ,Rivakan  avoimet aluekilpailut, Suupohja Cup-osakilpailut) 

 mukavat yu-kauden aloitus- ja päätöstilaisuudet tarjoiluineen 

 mahdollisuuden osallistua lajikarnevaaleille (omakustanteinen) 

 mahdollisuuden hankkia Rivakan yu-asusteita seurahinnoin 

 ja paljon muuta toimintaa; seuraa Rivakka toimii-palstaa Tejukasta sekä jaoston kotisivuja 
sekä yu-jaoston facebook-sivua 

 JA TIETENKIN KIVOJA KAVEREITA HYVÄN HARRASTUKSEN PARISSA! 

 
Seuraa Rivakan harjoitustoimintaa Rivakka toimii-palstalta Tejukasta, facebookista: 
(https://www.facebook.com/rivakkaYU)   tai   http://teriyu.uitti.info/  ja tule mukaan! 

 
 

TERVETULOA MUKAAN RIVAKAN YU-TOIMINTAAN! 
 

 

 

http://www.yleisurheilu.fi/seurat/yleisurheilulisenssit/


JOKAINEN TEUVAN RIVAKAN YLEISURHEILIJA TÄYTTÄÄ  
ALLA OLEVAN KAAVAKKEEN JA PALAUTTAA SEN ALLEKIRJOITETTUNA HARJOITUSTEN 
VETÄJILLE TAI ALLA OLEVILLE TOIMIJOILLE 

 
Täytä KAIKKI alla olevat tiedot (pakollisia) ja palauta harjoituksiin maksun kera.  
(huom. viikon viive vakuutuksessa) 
 

Yu-jaoston vahvistamat maksut vuodelle 2021 vuonna 2006 tai myöh.syntyneille: 
 1. lapsi perheestä 60 €, toinen 50 € , seuraavat 40€. Vekara-ryhmä (kesäkausi 30€) 
 
Maksun voit  suorittaa myös suoraan YU-jaoston tilille  FI79 4730 6020 0241 92 ja liittää 
maksukuitti tämän kaavakkeen mukaan, joka palautetaan vetäjille. 

           
1. lapsen nimi: _______________________________________ synt.aika ________________    
2. lapsen nimi: _______________________________________ synt.aika ________________    
3. lapsen nimi: _______________________________________ synt.aika ________________    
4. lapsen nimi: _______________________________________ synt.aika ________________     
 
Osoite: __________________________________________________________________             
 
Mahd. sähköpostiosoite tiedotuskäyttöä varten: __________________________________ 
 
 

  Annan luvan Rivakan yu-jaoston vastuuhenkilöille käsitellä seuran toiminnan 
kannalta välttämättömiä tämän listan henkilötietoja tietoturvasäännösten 
mukaisesti. 

 
 Annan luvan Rivakan yu-jaoston julkaista seuran toimintaan liittyviä kuvia 

 tällä listalla olevista henkilöistä seuran toimintaan liittyvissä julkaisuissa. 
 
 
Allekirjoitus (huoltajan allekirjoitus kaikkien alle 18-vuotiaiden osalta): 
 
Paikka: _______________________ Aika:  ____.______.20____ 
 
Allekirjoitus: ____________________________________________________________ 
 
Lisätietoa yu-jaoston pj. Ari Honkanen, (040-7219654), honkanen.ari@gmail.com tai  
nuorisopäällikkö Ville Perälä, (044-5719471, ville.perala@gmail.com tai harjoitusten vetäjiltä 
 

Lisätietoa Teuvan Rivakan ja SUL:n tietoturva-asioista tulee näkyville Yu-jaoston kotisivulle 
lähiaikoina. 
 

Seuraa toimintaamme:  https://www.facebook.com/rivakkaYU   tai  http://teriyu.uitti.info/  

SEURAN TOIMIJAT TÄYTTÄVÄT ALLA OLEVAT KOHDAT 
 
Kaavake vastaanotettu (pvm/vetäjän allekirjoitus):   €uroa         
 
Lisenssi maksettu (pvm/kuittaus) ___________________________________________________________ 

https://www.facebook.com/rivakkaYU

