Maksusäännöt
1. Luistelukausi
1.1 Luistelukausi koostuu
●
●
●
●

alkukausi elokuun alusta syyskuun puoleen väliin (Esbecon- ja Kisakallion jäähalli
käytössä) *
peruskausi syyskuun puolivälistä huhtikuun puoleen väliin (Esbecon-, OP- ja Kisakallion
jäähalli käytössä)*
jatkokausi huhtikuun puolesta välistä toukokuun loppuun (Kisakallion jäähalli käytössä)
harrastajaryhmillä sekä luistelukoululla on erikseen ilmoitettavan mittainen joulutauko

*OP-hallin aukeaminen on riippuvainen syksyn säästä, lämmin sää saattaa myöhästyttää peruskauden alkamista, jolloin
alkukausi jatkuu vastaavasti ilmoitettua pidempään.

1.2 Kilpa-ja kehitysryhmät luistelevat alku-, perus- ja jatkokauden. Harrastajaryhmät luistelevat
pääsääntöisesti vain peruskauden ajan. Luistelukoulu luistelee peruskauden ajan.
2. Jäsenrekisteri ja jäsenmaksut
2.1. Luistelijoista pidetään jäsenrekisteriä, jonne luistelijan jäsentietojärjestelmän
henkilötietolomakkeessa annetut tiedot tallennetaan. Tietoja käytetään ainoastaan seuran
toimintaan liittyvissä asioissa.
2.2 Uusia luistelijoita otetaan seuraan pääasiassa elo- ja syyskuussa sekä tammikuussa. Uusista
ryhmistä ja muista luistelumahdollisuuksista tiedotetaan seuran Internet-sivuilla. Kesken kauden
mukaan otetaan uusia luistelijoita mahdollisuuksien mukaan, mikäli luistelijan taitotasoa
vastaavassa ryhmässä on tilaa.
2.3. Luistelijat ilmoittautuvat täyttämällä henkilötietolomakkeen jäsentietojärjestelmässä. Samassa
yhteydessä jäsen kuittaa lukeneensa maksusäännöt ja sitoutuu niihin. Seurassa aiemmin
luistelleet varmistavat uudelle kaudelle ilmoittautuessaan henkilötietolomakkeen tietojen
ajantasaisuuden.
2.4. Seuran jäseniltä kerätään jäsenmaksu, joka on voimassa seuran tilikauden ajan. Jäsenmaksu
maksetaan kauden 1. kausimaksuerän yhteydessä. Tammikuussa tai kesken kauden aloittavat
luistelijat maksavat jäsenmaksun täysimääräisenä kausimaksujen yhteydessä.
2.5 Ainakin luistelijan toisen vanhemman toivotaan maksavan kannatusjäsenmaksu.
Kannatusjäsenmaksu valitaan jäsentietojärjestelmän kautta.
3. Luistelumaksut
3.1 Luistelumaksut ovat ryhmäkohtaisia kausimaksuja. Hallitus määrittelee ryhmien kausimaksut
perustuen mm. jää- ja oheisharjoitusmäärään, luistelijamäärään sekä valmennus- ja
tilakustannuksiin. Hallitus pidättää oikeuden tarkistaa maksuja kesken kauden, mikäli seuran
taloudessa tai muissa olosuhteissa tapahtuu muutoksia.
3.2 Yksi kokeilukerta on ilmainen, poikkeuksena luistelukoulu, jossa kaksi ensimmäistä
kokeilukertaa ovat ilmaisia. Osallistuminen miniluistelukouluun saman talvikauden aikana
lasketaan luistelukoulukokeiluksi. Jos luistelija kokeilukerran/kokeilukertojen jälkeen jatkaa
luistelua, kausimaksu laskutetaan täysimääräisenä.

3.3 Aikataulun mukaisiin harjoituksiin tulevat seurasta riippumattomat vuorojen peruutukset tai
muutokset eivät vaikuta kausimaksuun. Aikataulunmukaisia harjoituksia voidaan joutua myös
perumaan johtuen seuran omista kilpailuista, testeistä, näytöksistä tai tapahtumista.
Pääsääntöisesti tällaisista syistä johtuvia harjoituksien peruuntumisia ei korvata eivätkä nämä
vaikuta kausimaksun suuruuteen.
3.4 Jatkokausi kuuluu kiinteänä osana kilpa- ja kehitysryhmien kausiohjelmaan. Jos luistelija ei
poikkeuksellisesti pysty osallistumaan jatkokaudelle, tulee hänen ilmoittaa asiasta kirjallisesti
valmentajalle ja rahastonhoitajalle vähintään 2 kuukautta ennen jatkokauden alkua.
3.5 Kilpa- ja kehitysryhmien luistelijat maksavat kausimaksun kuukausittain erissä alkaen
elokuusta. Kyseessä ei ole kuukausimaksu, vaan luistelija sitoutuu koko kauteen (jatkokauden
loppuun asti).
3.6 Luistelukoulun ja harrasteryhmien kausimaksu maksetaan 1-4 erässä, syksyllä ja
alkuvuodesta.
3.7 Luistelijan aloittaessa luistelukoulussa tai harrasteryhmässä yli kuukauden kauden alkamisen
jälkeen määräytyy maksu tapauskohtaisesti.
3.8 Luistelijan siirtyessä kesken kauden luistelukoulusta kehitysryhmään tai harrasteryhmästä
kilparyhmään, määräytyy hinta tapauskohtaisesti.
3.9 Luistelijan siirtyessä kehitysryhmästä kilparyhmään tai kilparyhmästä toiseen kesken kauden,
laskutetaan seuraavan kuukauden alusta uuden ryhmän mukaista maksua.
3.10 Mikäli perheessä on useampia VTL:ssä luistelevia, saavat kilpa- ja kehitysryhmässä sekä
kilpailevissa aikuisissa luistelevat 3 % perhealennuksen ja muissa ryhmissä luistelevat 5 %
alennuksen kausimaksusta. Vain yksi alennus/luistelija.
3.11 SM-luistelija saa 10 % alennuksen kausimaksusta, luistelija ei ole oikeutettu saamaan muihin
syihin liittyen alennusta, esim. perhe-/sisaralennusta. Saadakseen alennuksen luistelijalla on oltava
suoritettuna STLL:n vaatimat testitasot ja edustettava seuraa SM-sarjassa.
4. Poissaolot
4.1 Yli yhden viikon sairauden aiheuttamasta poissaolosta ei peritä luistelumaksua yhden viikon
omavastuuajan jälkeiseltä ajalta. Yksi omavastuu kattaa uusiutuvasta vammasta seuraavan
sairausloman, mikäli sama vamma uusiutuu 14 päivän sisällä edellisen sairausloman
päättymisestä. Maksuvapautusta ei myönnetä osittaisesta harjoittelukiellosta (esim. hyppykielto).
Maksuvapautuksen saamiseksi tulee luistelijan toimittaa lääkärin, fysioterapeutin tai kiropraktikon
kirjoittama todistus, josta selviää harjoittelukiellon alkamis- ja loppumispäivä. Todistus esitetään
seuran rahastonhoitajalle viimeistään sen kauden lopussa, jolloin poissaolo on ollut. Jos todistus
esitetään myöhässä, maksuja ei hyvitetä.
4.2 Mikäli seuran luistelija osallistuu nuorten maajoukkueen leirille, nuorten projekti-ryhmän leirille
tai yläkoululeiritykseen, hänelle korvataan leirin ajalta kausimaksua seuraavasti:
●
●

päiviltä, jolloin oma valmentaja on leirillä mukana ei makseta korvausta.
päiviltä, jolloin oma valmentaja ei ole mukana leirillä, ja luistelijalla olisi oma treenipäivä,
hyvitetään luistelijalle 50 % treenipäivän hinnasta.

4.3 Mikäli kaksipäiväiseen kisaan osallistuvalla luistelijalla on aikataulun mukaisesti jääharjoitukset
sekä lauantaina että sunnuntaina, on hänen mahdollista saada yksi korvaava jääharjoitus kisoja

edeltävällä tai niiden jälkeen olevalle viikolle toisen ryhmän jäällä. Korvaava jää on mahdollista
käyttää ainoastaan em. mainituilla viikoilla, eikä niitä voi kerätä. Mikäli luistelija ei pääse
osallistumaan ennen tai jälkeen kisaviikonlopun (esim. sairastuminen), menettää hän korvaavan
jään. Tämä korvaavan jään mahdollisuus koskee ainoastaan luistelijoita, joilla kilpailuun kuuluu
lyhyt- ja vapaaohjelma.
4.4 Muita kuin edellä mainittuja poissaoloja ei korvata. Kilparyhmässä luistelevan on perustellusta
syystä valmentajan harkinnan mukaan mahdollista osallistua korvaavaan harjoitukseen.
4.5 Vain hinnastossa mainitut tunnit ja niiden erilaiset yhdistelmät ovat mahdollisia. Seura laskuttaa
tunneista vain hinnastossa mainittujen hintojen ja niiden yhdistelmien perusteella
erityisjärjestelyistä huolimatta. Seura ei siis myönnä alennusta esimerkiksi siitä, että luistelija käy
tunneilla vain joka toinen kerta.
5. Kilpailukulut
5.1 Kilpailumaksu laskutetaan kilparyhmien luistelijoilta jokainen kilpailu kerrallaan. Kilpailujen
ilmoittamismaksu, tuomari- ja valmentajan kulut on laskettu yhdeksi kiinteäksi kilpailumaksuksi per
kilpailu. Kilpailevat aikuiset ilmoittautuvat pääsääntöisesti itse kilpailuihin, jolloin heille
kilpailumaksu tulee suoraan kilpailunjärjestäjältä.
5.2 Kilpailusta poisjääminen ei automaattisesti vapauta luistelijaa kilpailumaksusta.
Sairastapauksissa luistelijan on otettava välittömästi yhteys seuran kilpailuvastaavaan ja
valmentajaan. Lääkärintodistus sairaudesta on toimitettava pikimmiten seuran kilpailuvastaavalle
sähköpostilla vtl.kilpailut@gmail.com.
5.3 Jos seuralle koituu kuluja peruutuksesta huolimatta, veloitetaan nämä kulut luistelijalta (esim.
mahdollinen käsittelymaksu)
5.4 Kiinteän kilpailumaksun lisäksi voi kilpailuista, esim. IC ja valintakilpailut, aiheutua lisäkuluja,
jotka veloitetaan kilpailuun osallistuneilta.
5.5 Ulkomaankilpailujen maksut ilmoitetaan kilpailukohtaisesti.
5.6 Mikäli luistelijalla on jäänyt maksuja suorittamatta seuralle (rästissä) - luistelijaa ei tällöin
ilmoiteta kilpailuihin, ennen kuin maksut on hoidettu.
6. Muut maksut
6.1 Alle 15-vuotiaalle luistelukoululaiselle, joka luistelee enintään 2 kertaa viikossa, kattaa seuran
luistelumaksu liiton luistelukoulupassin (sisältää vakuutuksen). Muut luistelijat hankkivat
luistelupassinsa ja vakuutuksensa itse. Lue luistelupasseista ja vakuutuksista lisää täältä.
6.2 Tehopäivä, leiri-, koreografiatunnit, kilpailuohjelma, kilpailuohjelman musiikin leikkaus/editointi
tms. kustannukset maksetaan erikseen.
6.3 Tilatessaan varusteita ja muita tuotteita/palveluita VTL:n kautta, tilaaja sitoutuu maksamaan
tilauksensa erikseen ilmoitettujen ehtojen mukaan.
7. Talkootoiminta
7.1 Talkootoimintoa on tärkeä osa seuran varainkeruuta. Erityisesti kilpa- ja kehitysryhmien sekä
kilpailevien aikuisten luistelijoilta/perheiltä odotetaan aktiivista osallistumista seuran yhteisiin
varainhankintaprojekteihin ja toimimista seuran järjestämien kilpailujen ja näytösten/tapahtumien
talkootehtävissä.
8. Luistelun lopettaminen

8.1 Lopettamisesta ilmoitetaan seuralle oheisella lomakkeella tai muutoin kirjallisesti.
8.2 Jos harrastajaryhmässä tai luistelukoulussa luisteleva luistelija lopettaa ennen kausimaksujen
maksua, maksaa hän luistelukerroista kertamaksun 20 euroa/luistelukerta, joka laskutetaan
jälkikäteen.
8.3. Jos harrastajaryhmässä tai luistelukoulussa luistelija lopettaa puolivuotiskausimaksun
maksamisen jälkeen, maksua ei palauteta. Laskutussääntö koskee myös oheisharjoittelua.
8.4 Kehitysryhmässä luistelevan irtisanomisaika on 1 kk, kilparyhmässä luistelevan vastaavasti 2
kk. Irtisanomisaika alkaa sen kuukauden viimeisenä päivänä, kun irtisanomisilmoitus on annettu
seuralle. Perustellusta syystä luistelija voi anoa seuran hallitukselta lyhyempää irtisanomisaikaa.
8.5 Miniluistelukoulun lopettaminen: jos luistelija ei halua jatkaa 1. luistelukerran jälkeen, maksu
palautetaan. Tämän jälkeen lopettaneille maksua ei palauteta.
8.6 Luistelijan huoltaja tai täysi-ikäinen luistelija voi halutessaan anoa kirjallisesti hyvitystä jäljellä
olevan kauden maksuista. Hallitus myöntää hyvityksiä tapauskohtaisesti.
9. Erääntyneet laskut ja maksumuistutukset
9.1 Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, rahastonhoitaja lähettää laskusta
maksumuistutuksen. Maksumuistutuksen yhteydessä laskuun lisätään 5 euron
maksumuistutuslisä.
9.2 Jos laskua ei ole maksettu vielä kahden maksumuistutuksen jälkeenkään, on saatavat
mahdollista siirtää perintätoimistolle ja luistelija asetetaan osallistumiskieltoon, kunnes lasku on
maksettu.
9.3 Kausimaksujen maksujärjestelyjen osalta pyydämme ottamaan yhteyttä seuran
rahastonhoitajaan.
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