
 

 

 

HPK Kannattajat ry 
 

 

Matkasäännöt 
 

 
 

Päivitetty: 28.12.2016 



HPK Kannattajat ry 
Matkasäännöt 

 
 

1 

1 § YLEISTÄ 

Nämä säännöt on tehty HPK Kannattajat ry:n (yhdistys) järjestämille matkoille. 

Ilmoittautumalla ja osallistumalla matkalle hyväksyt ja sitoudut noudattamaan näitä sääntöjä.  

Säännöt lyhyesti: 

Ilmoittautuminen matkoille on sitova ilmoittautumisajan jälkeen. 

Matkalla noudatetaan näiden sääntöjen lisäksi Suomen lakia ja eri paikkojen järjestys-

sääntöjä. 

Matkanjohtajan ohjeistuksia on noudatettava. 

Käyttäydy asiallisesti koska edustat matkalla HPK:ta ja HPK:ta kannattavaa yhteisöä. 

Myöhästyneitä ei odoteta, joten ole aina ajoissa ja tietoinen aikatauluista. 

Näiden sääntöjen toistuva rikkominen voi johtaa sanktioihin, esim. porttikieltoon matkoille. 

Matkalle osallistujat ovat vastuussa aiheuttamistaan vahingoista. 

 

2 § OSALLISTUJAT 

Kaikenikäiset ovat tervetulleita matkoille, eikä matkoilla ole ikärajaa. Alaikäisten matkalle 

osallistujilta edellytetään huoltajan tai tämän valtuuttaman täysi-ikäisen henkilön matkalla 

mukana oloa. 

 

3 § MATKANJOHTAJA 

Matkoille on aina nimettynä matkanjohtaja, jolla on ylin päätäntävalta ja hänen ohjeitaan on 

noudatettava matkan aikana. Matkanjohtajan apureina voivat toimia yhdistyksen hallituksen 

jäsenet tai erikseen toimeen nimetyt henkilöt. Heidänkin antamiaan ohjeita on noudatettava 

samalla tavalla kuten matkajohtajan antamia ohjeita. 

 

4 § KULKUNEUVON KULJETTAJA 

Kulkuneuvon kuljettaja tai jokin muu kulkuneuvon henkilökuntaan kuuluva vastaa matkan 

liikenne-, raide- tai meriturvallisuudesta. Näissä asioissa hänellä on matkan aikana ylin 

päätäntävalta. Kulkuneuvon kuljettajalla tai jollain muulla kulkuneuvon henkilökuntaan 

kuuluvalla on oikeus poistaa kulkuneuvosta häiriötä aiheuttava täysi-ikäinen henkilö. Myös 

tilanteesta riippuen alaikäisen häiriköitsijän viranomaisten haltuun. 
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5 § KÄYTTÄYTYMINEN 

Kaikenlainen rähinöinti, väkivalta ja ilkivalta ovat kiellettyä. Muista, että edustat paitsi HPK:ta 

kannattavia henkilöitä sekä yhdistystä niin samalla myös Hämeenlinnan Pallokerhoa, joten 

käyttäydy sen mukaisesti. 

Kirosanojen jatkuva käyttö ei ole toivottavaa. Katsomossa keskitytään HPK:n kannattamiseen, 

jokainen omalla tavallaan. Katsomossa, tauoilla tai missään muuallakaan ei provosoida eikä 

provosoiduta. On hyvä suhtautua kaikkiin tilanteisiin huumorin kautta, mutta tilanteen 

vaatimalla vakavuudella. 

Ongelmatilanteissa käännytään välittömästi matkanjohtajan, järjestyksenvalvojien tai 

viranomaisten puoleen, eikä tilannetta aleta omatoimisesti ratkaisemaan. 

 

6 § SIISTEYS 

Kulkuneuvot pidetään matkan aikana siistissä kunnossa ja jätetään myös siistiin kuntoon. 

Kaikkialla matkan aikana roskat laitetaan niille tarkoitettuihin keräysastioihin ja käymälöissä 

käydään kanssaihmiset huomioon ottaen. 

 

7 § ALKOHOLI JA TUPAKOINTI 

Matkoilla alkoholin käyttö on täysi-ikäisille sallittua. Alkoholin käyttöä tulee kuitenkin 

rajoittaa niin, ettei ole häiritsevästi päihtynyt matkalle lähdettäessä tai matkalla ollessa. 

Matkoilla tupakointi on täysi-ikäisille lain mukaisissa paikoissa sallittua. 

Matkanjohtajalla ja kulkuneuvon kuljettajalla tai muulla kulkuneuvon henkilökuntaan 

kuuluvalla on oikeus takavarikoida alaikäisten hallusta löytyneet alkoholituotteet. 

 

8 § MATKAILMOITTAUTUMISET 

Matkailmoittautumisen jälkeen yhdistys lähettää ilmoittajalle matkalaskun, joka on myös 

ilmoittautumisen vahvistus, viimeistään kolme (3) vuorokautta ennen matkaa, mutta Playoff-

matkat voivat poiketa tästä. 

Matkailmoittautumisia voi muuttaa ja peruuttaa seuraavien ehtojen mukaisesti: 
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1) MATKA+LIPPU 

Ilmoittautumisen voi muuttaa tai peruuttaa viisi (5) vuorokautta ennen matkaa. 

 

2) LIPPU 

Ilmoittautumisen voi muuttaa tai peruuttaa kolme (3) vuorokautta ennen peliä. Liput 

on noudettava sovitun mukaisesti. Myöhästynyt saa lippunsa vasta seuraavalla 

tauolla. 

 

Muutoin varaukset ovat sitovia ja matkalasku on maksettava eräpäivään mennessä. 

Erääntyneistä matkalaskuista lähetetään maksumuistutus, joka lisää laskun loppusummaa 5 

eurolla sekä viivästyskoroilla. Edellä mainittujen määräaikojen jälkeen ilmoittautuminen 

voidaan perua ainoastaan pätevällä syyllä. Myöhästymisistä ja matkan peruuntumisesta viime 

hetkellä on osallistujan viipymättä ilmoitettava matkanjohtajalle puhelimitse. 

 

9 § YKSITYISYYS 

Matkoilla voidaan ottaa yhdistyksen toimesta valokuvia tai videokuvaa, joita voidaan käyttää 

yhdistyksen nettisivujen, mainosten tai muiden vastaavien julkaisujen materiaalina. Mikäli et 

halua sinusta otettuja kuvia käytettävän, on asiasta ilmoitettava yhdistykselle ennen matkaa. 

 

10 § KURINPITO JA RANGAISTUKSET 

Kaikki epäasiallinen toiminta, vaikka sitä ei matkasäännöissä erikseen mainitakaan, johtaa 

kurinpidollisiin toimiin tai rangaistuksen antamiseen epäasiallisesti käyttäytyneelle. 

Matkalle lähdettäessä tai matkalla ollessa häiriötä aiheuttavat täysi-ikäiset voidaan poistaa 

kulkuneuvojen kyydistä sopivassa ja asianmukaisessa kohdassa (bussiasema, taksiasema, 

tms.). Alaikäisten osalta häiriökäyttäytymisestä ilmoitetaan aina henkilön huoltajille. Myös 

tilanteesta riippuen alaikäinen häiriköitsijä voidaan luovuttaa viranomaisten haltuun. 

Alaikäisten alkoholin käyttö matkoilla voi johtaa määräaikaiseen porttikieltoon matkoille. 

Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa jakaa huomautuksia, varoituksia tai osallistumiskieltoja 

häiritsevästi ja/tai epäasiallisesti käyttäytyneelle. Törkeä ja toistuva häiritsevä ja/tai 

epäasiallinen käyttäytyminen voi johtaa yhdistyksestä erottamiseen, pysyvään porttikieltoon 

yhdistyksen matkoille tai asian siirtämiseen viranomaisten käsiteltäväksi. 
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11 § VASTUUT JA VAHINGONKORVAUKSET 

Yhdistys ei vastaa matkan aikana yksittäisen henkilön aiheuttamista, eikä yksittäiselle 

henkilölle aiheutuneista vahingoista. 

Yhdistys ei ole velvollinen maksamaan korvauksia matkasta henkilölle, joka on myöhästynyt 

matkalta tai matkan aikana, poistettu kulkuneuvosta häiriökäyttäytymisen takia tai joutunut 

virkavallan toimesta pidätetyksi. 

Matkan aikana häiriötä aiheuttanut ja tästä syystä kulkuneuvon kyydistä poistettu tai 

virkavallan pidättämä henkilö vastaa itse kotiinpaluunsa lisäkustannuksista. 

Matkan aikana käytettyjen kulkuneuvojen omistajilla on oikeus periä kulkuneuvoille 

aiheutuneiden vahinkojen kuluja suoraan vahinkojen aiheuttajalta. Tarvittaessa yhdistyksellä 

on velvollisuus kertoa vahinkojen aiheuttajan nimi ja yhteystiedot kulkuneuvojen omistajille. 

Ilman hyväksyttävää syytä ilmoittautumisajan jälkeen peruutettujen matkojen maksuista 

palautetaan ainoastaan 50 prosenttia, ellei yhdistys tai peruuttaja onnistu välittämään 

matkaa toiselle osallistujalle. Peruuttamatta jätettyjen matkojen maksuja ei palauteta. 

Matkan maksut palautetaan 14 vuorokauden kuluessa, jos matka peruuntuu yhdistyksen 

päätöksestä. Matkan peruutumisesta ilmoitetaan yhdistyksen nettisivuilla, sekä Facebook 

että Twitter -tileillä. Yhdistyksestä riippumattomissa tapauksissa vahingonkorvausta haetaan 

matkan peruuntumisen aiheuttaneelta osapuolelta. 


