Maksusäännöt 1.10.2020 alkaen
Nämä maksusäännöt hyväksyttiin Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry:n hallituksen kokouksessa
29.09.2020.
Maksusäännöt koskevat TTK:n harrasteryhmiä ja luistelukoulua
1. Jäsenmaksu ja kausimaksu
1.1
Seuran jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen kevätkokous. Jäsenmaksu laskutetaan aina
toukokuun alussa tai erikseen kauden aikana luistelijan aloittaessa kesken kauden. Vanhemmat
voivat liittyä seuran jäseniksi seuran kotisivuilla täytettävän lomakkeen kautta. Suosituksena on, että
vähintään toinen luistelijan vanhemmista liittyy seuran jäseneksi. Jäsenmaksu on voimassa seuran
tilikauden ajan eli 1.5.-30.4.
1.2
Seuran hallitus päättää kausimaksun suuruudesta ja sen maksueristä sekä muista maksuista.
Maksuja koskevat päätökset kirjataan hallituksen pöytäkirjoihin ja ne tiedotetaan jäsenistölle
hallituksen erillisellä tiedotteella.
1.3
Hallitus määrää kunkin ryhmän kausimaksun perustuen mm. jää- ja oheisharjoitusmäärään, ryhmän
vaativuustasoon, valmennukseen ja tilakustannuksiin sekä tilikauden vaihtuessa ennakoituihin
seuran luistelijamääriin perustuen. Kausimaksuilla katetaan mm. jää- ja oheistilojen kustannukset,
valmentajien palkat ja työnantajamaksut, valmennuksen väline- ja tarvikekulut, kilpailutoimintaan ja
tapahtumiin liittyviä kuluja, toimitilakulut, koulutuskulut, seuran hallinnon kulut jne.
Hallituksen tulee huolehtia siitä, että kunkin ryhmän maksut ovat harjoitusmääriin nähden
oikeansuuruiset. Koko vuoden kausimaksun voi suorittaa kerralla tai kuukausittaisina
osasuorituksina (ryhmästä riippuen 10-11 erää). Luistelukoulun kausimaksu luisteluharjoituksista ja
jumpasta laskutetaan kerran syyskaudella ja kerran kevätkaudella. Maksuerät pysyvät
lähtökohtaisesti samansuuruisina harjoitusmääristä riippumatta.
Mikäli harjoituksia joudutaan perumaan seurasta riippumattomista syistä, ei seura ole velvollinen
muuttamaan kausimaksun ja kausimaksuerien suuruutta. Hallituksella on kuitenkin oikeus tarkistaa
kausimaksua kesken kauden, mikäli olosuhteissa tapahtuu merkittäviä muutoksia.
1.4
Sitoutuminen tähän maksusääntöön tapahtuu, kun ilmoittautuu ryhmään tai hyväksyy kirjallisesti
valmentajan tai seuran hallinnon tarjoaman paikan ryhmässä tai joukkueessa, tapahtui
hyväksyminen missä vaiheessa kautta tahansa. Paikan kirjallisen hyväksymisen jälkeen
tapahtuvassa irtisanoutumisessa noudatetaan alla olevia sääntöjä.
2. Laskutus
Harrasteryhmien ja luistelukouluryhmien kausimaksuerät ja muut laskutettavat erät laskutetaan
sähköpostitse huoltajan ilmoittamaan osoitteeseen kuukausittain. Heinäkuu on vapaa maksuista.
Kuukausittain maksettavien kausimaksuerien eräpäivä on aina kuun 10. päivänä. Maksaessa on
tärkeää käyttää juuri kyseisen laskun viitettä ja pankkitiliä.

3. Maksujen perintä ja luistelukielto
Jos laskujen maksu viivästyy, lähetetään 14 vuorokautta eräpäivän jälkeen avoimena olevista
laskuista muistutuslasku, johon lisätään 5 euron muistutusmaksu. Mikäli muistutuslaskua ei
makseta, lähetetään 14 vuorokautta muistutuslaskun jälkeen huomautuslasku. Jos huomautuslaskua
ei makseta välittömästi, seura siirtää saatavan ilman erillistä ilmoitusta perintätoimiston
hoidettavaksi. Luistelija vastaa perinnän kuluista ja koroista.
Luistelija ei voi osallistua harjoituksiiin, mikäli hänellä on enemmän kuin yksi kausimaksu
maksamatta, eikä luistelija ole tehnyt maksusuunnitelmaa seuran kanssa. Toiminnanjohtaja ilmoittaa
luistelukiellon luistelijan huoltajalle, valmentajille ja hallitukselle.
4. Poikkeukset maksuissa
4.1.
Luistelija, jonka toinen perheenjäsen luistelee joko ylemmässä tai samassa ryhmässä on oikeutettu
10 % perhealennukseen kausimaksusta. Perhealennus koskee edullisemman kausimaksun
ryhmässä luistelevaa jäsentä.
4.2.
Jos harrasteryhmän luistelijalle sattuu tapaturma tai sairastuminen, tulee siitä toimittaa välittömästi
seuralle lääkärintodistus kausimaksuerän hyvitystä varten.Lääkärintodistuksessa tulee olla
mainittuna selvästi harjoittelukiellon alkupäivämäärä sekä päättymispäivämäärä. Todistus tulee
toimittaa sähköpostitse osoitteeseen laskut.ttk(a)gmail.com. Kausimaksuerä(t) voidaan peruuttaa tai
hyvittää jos sairastuminen on jatkunut yli omavastuuajan (2 viikkoa) ja se voidaan todistaa
lääkärintodistuksella. Jos kausimaksuerään on laskettu alennus sairasloman vuoksi, ei luistelija saa
osallistua lainkaan harjoituksiin. Harjoituksia saa tulla seuraamaan katsomosta, mikäli siitä ei ole
lainkaan haittaa toipumiselle, eivätkä muut jäähallin käyttäjät ole esimerkiksi tartuntavaarassa.
4.3
Lääkärintodistuksella osoitettavalla osittaisesta harjoittelukiellosta ja toipumisaikaan liittyvästä
mahdollisesta harjoittelumäärän muutoksesta voi hakea hallitukselta päätöstä kausimaksuerien
kohtuullistamiseksi.
4.4 Jos luistelija ei ole 2 viikon kuluessa harjoittelukiellon aloittamisesta toimittanut
lääkärintodistusta, alkavat maksuhyvitykset vasta siitä ajankohdasta, kun lääkärintodistus
toimitetaan seuralle. Seura ei hyvitä maksuja takautuvasti.

5. Luistelun lopettaminen seurassa
5.1 Lopettaminen kesken toimintakauden
Toimintakausi on sama kuin seuran tilikausi eli 1.5.-30.4. Kesken toimintakauden irtisanoutuminen
tapahtuu ilmoittamalla asiasta sähköpostitse seuran toimistolle osoitteeseen toimisto.ttk(a)gmail.com
ja laskut.ttk(a)gmail.com.
Harrasteryhmän luistelijan irtisanoutuessa kesken toimintakauden hän maksaa irtisanomishetkestä
laskien kuluvan kuukauden ja sitä seuraavan kokonaisen kuukauden kausimaksuerät sekä

sitoumuksiin perustuvat maksut, riippumatta siitä, jatkaako harjoittelua.
Esimerkiksi, jos TTK saa irtisanomisilmoituksen 20.11, veloitetaan luistelijalta kausimaksusta
marras- ja joulukuun kausimaksuerät täysimääräisinä.
Luistelukoulussa kausimaksu maksetaan aina syyskauden tai kevätkauden loppuun asti.
Hallitus voi perustellusta syystä lyhentää luistelijan irtisanomisaikaa kausimaksuerien osalta, kun
hallitukselle on tehty kirjallinen kohtuullistamispyyntö.
6.2 Lopettaminen luistelukauden loppuun
Kaikille harrastetoiminnassa ja luistelukoulussa mukana oleville varataan automaattisesti paikka
seuraavalle kaudelle. Paikka vahvistuu, kun luistelija ilmoittautuu mukaan uuden kauden toimintaan
ennen uuden kauden aloitusta.
Harrasteryhmien luistelukausi voi vaihdella vuosittain. Yleensä se on toukokuusta huhtikuuhun.
Luistelukoulun syyskausi on syyskuun alusta joulukuuhun ja kevätkausi tammikuun alusta
huhtikuuhun. Pyhien ja erilaisten tapahtumien sijoittuminen kalenteriin vaikuttaa luistelukauden
ajoittumiseen..
Harrasteryhmiin ja luistelukouluun ilmoittaudutaan jatkamaan aina uudestaan joko uuden
luistelukauden alkaessa tai milloin tahansa kesken luistelukautta.
7. Seuran hallitus pidättää oikeuden maksujen ja käytäntöjen muutoksiin kesken kauden

