MAKSUJA, LUISTELIJAPASSIA JA VAKUUTUKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

Nämä maksusäännöt sisältävät maksuja, lisenssejä ja vakuutuksia koskeva säännöt, joita seuran hallitus
soveltaa. Maksusäännöt on hyväksytty hallituksen kokouksessa 18.3.2021 ja ne ovat voimassa toistaiseksi
1.4.2021 alkaen.
Mitä näissä maksusäännöissä sanotaan luistelijasta, sovelletaan alle 18-vuotiaan osalta luistelijan huoltajaan.

1.

LUISTELUKAUSI

Luistelukausi vaihtuu huhtikuussa hallituksen kunakin vuonna erikseen valitsemana päivänä. Uudet
joukkueet ja ryhmät muodostetaan luistelukauden vaihtuessa.
Kauden vaihtumista määriteltäessä otetaan huomioon kyseisen kauden kilpailukalenteri ja näytösten
ajankohdat.

2.

MAKSUT

2.1.

Kausimaksu

Luistelijoilta laskutetaan 12 kuukaudelta kuukausittain erääntyvä kausimaksu, jolla katetaan
joukkueen/ryhmän perusaikataulun mukaiset jääharjoitukset ja hallituksen kulloinkin määrittelemät
oheisharjoitukset sekä valmennus koko kaudelta. Kausimaksuun sisältyvät myös joukkueen
kausisuunnitelman mukaiset kotimaan kilpailukustannukset.
Kausimaksu ei muutu harjoitusmäärien vaihtelun mukaan. Aikataulun mukaisiin harjoituksiin tulevat
seurasta riippumattomat vuorojen peruutukset tai muutokset eivät vaikuta kausimaksuun.
Kausimaksuista ei myönnetä alennusta, mikäli luistelija ei voi osallistua harjoituksiin koulun, opiskelun,
matkan, muiden harrastusten tms. takia.
Hallitus määrää kausimaksut perustuen mm. jää- ja oheisharjoitusmäärään, luistelijamäärään sekä
valmennukseen ja tilakustannuksiin. Hallituksen tulee huolehtia siitä, että maksut ovat harjoitusmääriin
nähden kohtuullisia ja kilpailukykyisiä.
Hallituksella on oikeus tarkistaa kausimaksuja kesken kauden, mikäli olosuhteissa tapahtuu muutoksia.
Vastaanottamalla paikan joukkueessa/ryhmässä luistelija sitoutuu maksamaan kausimaksut.

2.2.

Joukkuemaksu (koskee vain muodostelmaluistelua)

Joukkuemaksulla, katetaan joukkueen yhteisiä, kaikille luistelijoille pakollisia, luonteeltaan vaihtelevia
kustannuksia. Näitä ovat mm. leirien ja tehopäivien kulut, kilpailukulut, matka- ja majoituskulut,
kilpailupuvut ja joukkuetapahtumiin liittyvät kustannukset.
Kausimaksu kattaa vakituisten valmentajien ja sijaisten palkkakulut. Kausimaksu kattaa valmentajien
päivärahat joukkueen kausisuunnitelmaan sisältyvien kotimaan kilpailuiden, leirien ja tehopäivien osalta.
Kausimaksu kattaa myös kotimaan ja ulkomaan kilpailujen ilmoittautumismaksut ja tuomarikustannukset.
Joukkuemaksulla katetaan myös luistelijoiden, joukkueenjohtajan, huoltajien ja valmentajien matka-,
majoitus- ja ruokailukulut kotimaan ja ulkomaan kilpailujen osalta. Valmentajat matkustavat joukkueen
järjestämällä kuljetuksella.
Joukkueen matkajärjestelyt hoidetaan koordinoidusti. Luistelijan tulee matkustaa ja majoittua joukkueen
mukana. Joukkuemaksulla katetaan valmentajien, joukkueenjohtajan ja huoltajien matka-, ja majoituskulut.
Joukkuemaksulla katetaan ulkomaan kilpailujen osalta ilmoittautumismaksut ja valmentajien päivärahat.
Joukkuemaksusta ei pääsääntöisesti myönnetä palautusta tilanteessa, jossa luistelija joutuu jättämään leirin,
tapahtuman tai kilpailumatkan väliin esimerkiksi sairastumisen tai loukkaantumisen johdosta. Sama koskee
tilannetta, jossa luistelija lopettaa luistelun kesken kauden. Palautus voi koskea vain eriä, joista joukkue saa
poissaolon johdosta vastaavan palautuksen. Sairaspoissaolojen tai muiden poissaolojen vaikutuksesta
joukkuemaksuihin päättää hallitus, jolle luistelija voi tehdä maksuvapautusta koskevan hakemuksen.

2.3. 1 Varustemaksut (koskee vain muodostelmaluistelua)
Luistelijoilta laskutetaan varustemaksut tehtyjen tilausten mukaisena. Tilaamalla varusteet luistelija sitoutuu
maksamaan ne. Varusteita pyritään kierrättämään mahdollisuuksien mukaan.

2.3.

Kilpailumaksut (koskee vain yksinluistelua)

Yksinluistelunjaos määrittelee kauden alussa kotimaan kilpailuiden hinnat. Kilpailuun osallistumisen
peruutusmaksu ilman lääkärintodistusta ja lääkärintodistuksen kanssa päätetään joka kausi erikseen ja se
ilmoitetaan luistelijoille yksinluistelun toimintaperiaatteissa. Yksinluistelujaosto pidättää oikeuden
kilpailumaksujen muutoksiin. Ulkomaan kilpailuista luistelija maksaa pääsääntöisesti kilpailukulut
toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Kilpailumaksuista on mahdollisuus saada vapautus vain
asianmukaista ja ajoissa toimitettua lääkärintodistusta vastaan

2.4.

Ohjelmakoreografiamaksut (koskee vain yksinluistelua)

Ohjelmakoreografioista laskutetaan kulloinkin voimassa oleva luistelijan sarjasta ja ohjelman pituudesta
riippuva ohjelmakorvaus. Poikkeuksena tästä ovat tintit ja minit joilla ohjelmakorvaus sisältyy
kausimaksuun. Ohjelmakoreografiamaksut kerrotaan tarkemmin YL:n toimintaperiaatteissa.
Seuran valmentajien tekemät luisteluohjelmat koreografioineen ovat seuran omaisuutta. Jos luistelija siirtyy
kesken kauden toiseen seuraan tai lopettaa harjoittelun seurassa, tulee luistelijan lunastaa ohjelma
koreografioineen maksua vastaan itselleen. Kustannus on luistelijan yhden kuukausimaksun suuruinen /
ohjelma vähennettynä siitä maksetulla ohjelmakorvauksella.

2.5. Jäsenmaksut
Luistelijoilta laskutetaan kerran kaudessa seuran jäsenmaksu.

3 LASKUT JA MAKSULAIMINLYÖNNIT

Laskut toimitetaan sähköisesti jäsenrekisteriin kirjattuun sähköpostiosoitteeseen tai e-laskuina suoraan
verkkopankkiin.
Laskut tulee maksaa laskussa olevalla tiedoilla eräpäivään mennessä. Erääntyneistä maksuista lähetetään
maksumuistutus, johon voidaan lisätä 5 euron muistutusmaksu.
Jos luistelijalla on erääntyneitä maksuja (kausimaksut, joukkuemaksut, varustemaksut) maksamatta
useampi kuin kaksi, luistelijaa ei voida ilmoittaa kilpailuihin eikä luistelijalla ole oikeutta osallistua
harjoituksiin.
Maksuvaikeuksien yllättäessä ole välittömästi yhteydessä osoitteeseen toiminnanjohtaja@etkespoo.com.

4 PAIKAN VASTAANOTTAMINEN KAUDEN VAIHTUESSA

Seuran sisältä uuteen kauteen ilmoittautuva luistelija voidaan hyväksyä seuraan vasta sen jälkeen, kun hän
on suorittanut kaikki edellisen kauden maksut, mikäli luistelijalla on kauden vaihteessa maksamattomia
erääntyneitä laskuja.

5 POISSAOLOT JA MAKSUVAPAUTUKSET

5.1 Poissaolot muun kuin sairasloman johdosta
Poissaoloista on ilmoitettava valmentajille valmentajien antamien ohjeiden mukaisesti. Poissaolot muun
kuin sairasloman johdosta eivät oikeuta maksujen alennukseen tai maksuvapautukseen.
Muusta kuin sairaudesta tai loukkaantumisesta johtuvaan pitempiaikaiseen poissaoloon voi anoa
hallitukselta vapautusta tai osittaista vapautusta kausimaksusta. Hallitus voi perustellusta syystä myöntää
vapautuksen kokonaan tai osittain. Hallitus kuulee tällöin myös valmentajia.
Maksuvapautusta ei myönnetä osittaisesta harjoittelukiellosta.

5.2 Poissaolot sairasloman johdosta, omavastuu ja maksuvapautukset
Omavastuuaika sairastapauksissa on 30 päivää ja tältä ajalta peritään normaali kausimaksu poissaolosta
huolimatta.
Yli 30 päivän sairauden aiheuttamasta poissaolosta ei peritä kausimaksua omavastuuajan jälkeiseltä ajalta,
jos luistelija toimittaa lääkärintodistuksen. Takautuvia maksuvapautuksia ei pääsääntöisesti myönnetä.
Saadakseen vapautuksen heti omavastuuajan päätyttyä lääkärintodistus tulee toimittaa 30 päivän sisällä
sairastumisesta. Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä harjoittelukiellon alkamis- ja loppumispäivä.
Lääkärintodistus on toimitettava salatulla sähköpostilla tai postitse seuran toimistoon. Seuran toimiston
yhteistiedot löytyvät seuran kotisivuilta.

Hallituksella on oikeus poikkeuksellisissa olosuhteissa kuten vakavan onnettomuuden tai vakavan
sairastumisen tilanteessa hyväksyä omavastuuajan alkaminen jo onnettomuudesta tai sairastumisesta lukien,
vaikka lääkärintodistus toimitettaisiin myöhässä.
Jos sama sairaus tai vamma uusiutuu 14 päivän sisällä edellisen sairasloman päättymisestä, uutta
omavastuuaikaa ei sovelleta.
Kuukausimaksu poissaolokuukausilta lasketaan kunkin kuukauden osalta seuraavasti: (kuukaudessa
käytämme 30 päivää): kuukausimaksu-(kuukausimaksu*(sairaslomapäivät – omavastuu) / kuukauden
päivät).

6 LUISTELUN LOPETTAMINEN JA MAKSUT

Lopettamisesta on luistelijan ja alle 18 vuotiaan lopettaessa huoltajan tehtävä kirjallisesti lopettamisilmoitus.
Lopettamisilmoitukset tehdään oman vastuuvalmentajan lisäksi sähköpostitse tai kirjeitse seuran toimistolle
viimeistään kuukautta ennen lopettamista. Seuran toimiston yhteystiedot löytyvät seuran kotisivuilta.

Luistelijan lopettaessa jo maksettuja maksuja ei palauteta.
Irtisanomisaika on yksi kuukausi irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä laskettuna.
Kausimaksuvelvoite, kuten myös oikeus käydä seuran harjoituksissa, säilyy lopettamisilmoitusta seuraavan
kuukauden loppuun.
Yksinluistelussa peruskaudella tapahtuvissa lopettamisissa peritään luistelijan kilpailuista seuralle
aiheutuneet toteutuneet kulut eli tuomarikuluosuudet, ilmoittautumismaksut ja valmentajan kilpailukulut
kokonaisuudessaan.
Muodostelmaluistelussa luistelija sitoutuu maksamaan kaikki häneen kohdistuneet joukkuemaksulla
katettavat kulut lopettaessaan kesken kauden. Seura ei palauta alle 50 euron suuruisia mahdollisesti
etupainotteisia kerättyjä joukkuemaksukuluja.

7 LUISTELIJAPASSI JA VAKUUTUKSET
Luistelijoiden tulee hankkia itse luistelijapassi tai kilpailulupa Suomen Taitoluisteluliiton antamien ohjeiden
mukaan (www.stll.fi). Kilpailuihin tai harjoituksiin ei voi osallistua ilman voimassaolevaa luistelijapassia tai
vakuutusta ja kilpailulupaa. Luistelijan on kirjattava tiedot luistelijapassista jäsenrekisteriin.

8 MAKSUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN HALLITUKSEN TOIMESTA
Tulkinnat maksusääntöjen soveltamisesta tekee seuran hallitus.

9 VARAINHANKINNAN PELISÄÄNNÖT
Kaikessa seuran varainhankinnassa noudatetaan verottajan ohjeita.

