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EVT:N MAKSUSÄÄNNÖT JA -KÄYTÄNNÖT KAUDELLE 2020-2021
Voimassa 1.10.2020 lähtien
EVT on yleishyödyllinen urheiluseura, jonka tavoitteena ei ole tuottaa taloudellista voittoa. Seuran talouden, toiminnan
ja kaikkien luistelijoiden kannalta on tärkeää, että jäseniä koskevat velvoitteet hoidetaan huolellisesti. Nämä säännöt
korvaavat aiemmin julkaistut säännöt ja käytännöt.
Yleistä
EVT:n tilikausi on 1.5. – 30.4. Vakiojääaikojen kausi on elokuun puolivälistä huhtikuun loppuun. Muina aikoina ovat
voimassa erikseen ilmoitettavat harjoitusajat.
Jäsenmaksut
Kauden 2020-2021 jäsenmaksu on 25 €. Maksu laskutetaan yksin- ja muodostelmaluistelijoilta välittömästi uudelle
luistelukaudelle ilmoittautuessa. Luistelukoululaisten jäsenmaksu laskutetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Jäsenmaksu on voimassa vuosittain seuran tilikauden ajan 1.5.-30.4.
Maksujen muutokset toimikauden aikana
●
●

●

Hallitus voi muuttaa kausimaksun suuruutta olosuhteiden muuttumisen tai seurasta riippumattomien
kustannusten muuttumisen perusteella.
Maksut voivat vaihdella kausittain johtuen yleisistä hintamuutoksista (esim. jään ja oheistilojen hinta) ja
luistelijoiden määristä tai muun, seurasta riippumattoman syyn takia (esim. pandemian aiheuttamat
viranomaismääräykset suorituspaikkojen sulkemisesta tai yleisötilaisuuksien järjestämisestä annettujen
rajoitusten vuoksi). Tämä voi joskus johtaa siihen, että maksuja joudutaan korottamaan kesken kauden.
Muutoksista ilmoitetaan 1 kuukausi etukäteen.

Luistelukoulut
● Luistelukoulussa on kaksi kautta: syyskausi 1.9.-20.12. ja kevätkausi 2.1.-29.4.
● Lasten luistelukoulun (2-9 vuotiaat, 1 tai 2 kertaa viikossa, lapsi+aikuinen -ryhmä) maksu koostuu kausimaksusta ja
STLL:n luistelukoulupassista, joka sisältää vakuutuksen sekä ilmoittautumisen yhteydessä laskutettavan
jäsenmaksun.
● Tähdet-ryhmän maksu koostuu kausimaksusta ja STLL:n luistelukoulupassista, joka sisältää vakuutuksen sekä
ilmoittautumisen yhteydessä laskutettavan jäsenmaksun.
● Nuorten luistelukoulun (10-17 -vuotiaat) maksu koostuu kausimaksusta ja STLL:n luistelukoulupassista alle 15vuotiaille, joka sisältää vakuutuksen sekä ilmoittautumisen yhteydessä laskutettavan jäsenmaksun. Yli 15vuotiaiden tulee itse hankkia joko vakuutuksellinen tai vakuutukseton STLL:n harrasteluistelupassi.
● Aikuisten luistelukoulun maksu koostuu kausimaksusta sekä ilmoittautumisen yhteydessä perittävästä
jäsenmaksusta. Luistelijan tulee itse hankkia joko vakuutuksellinen tai vakuutukseton STLL:n luistelupassi.
● Luistelukoululaisen aloittaessa kesken kauden luistelukoulumaksu laskutetaan koko kaudelta. Mikäli luistelija
aloittaa luistelun kesken kauden sovelletaan maksua aloitusajankohdasta riippuen.
Kehitys- ja harrasteryhmät
● Luistelijat maksavat kausimaksun kuukausittaisissa tasaerissä luistelukauden aikana.
● TimanttiSteps ML ja YL luistelukausi on 1.5.-30.4., maksuvapaat kuukaudet kesäkuu ja heinäkuu.
● Yksinluistelun T7-ryhmän kausi on 1.5.-30.4., maksuvapaat kuukaudet kesäkuu ja heinäkuu
● Muodostelmaluistelun Next Steps- ryhmän kausi on 1.8.-30.4. ei toimintaa toukokuu-heinäkuu
Luistelupassit
● Harrastaja- ja kehitysryhmissä sekä luistelukoulussa yli 15-vuotiaiden (nuoret ja aikuiset) on hankittava itse
vuosittain seuran ohjeiden mukaan vakuutuksellinen harrasteluistelupassi Suomen Taitoluisteluliitosta. Mikäli
luistelijalla on taitoluisteluharjoittelun kattava, STLL:n määritelmän mukainen tapaturmavakuutus, on mahdollista
hankkia ainoastaan harrasteluistelupassi ilman vakuutusta.
● https://www.stll.fi/luistelijalle/lisenssit-ja-vakuutukset/ohje-lisenssin-ostoon/
Yksin- ja muodostelmaluistelun kilparyhmät
● Kilparyhmien luistelijat maksavat kausimaksun kuukausittaisissa tasaerissä luistelukauden aikana.
● Kausimaksu sisältää jää- ja oheisvalmennuksen sekä ryhmästä riippuen mm. tanssi, fysiikka, kehonhuolto.
● Harjoitusten määrä vaihtelee kuukausittain jää- ja oheistilojen käytettävyydestä riippuen sekä
kilpailuosallistumisista johtuen.
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●
●

●
●
●

●

Muodostelmaluistelussa kk-eriä on 11 kpl.
Yksinluistelussa T1-T6 ryhmien kk-eriä on 11 kpl, joista kesäkuun maksuerä voi olla korkeampi riippuen kesäkuun
leirin kustannuksista (jäät, valmennus, ruokailut). Leirin lisäkustannuksesta pyritään ilmoittamaan
luistelijoille/vanhemmille huhtikuun aikana.
Yksin- ja muodostelmaluistelun kilparyhmien maksuvapaa kuukausi on heinäkuu.
Kilpailevan luistelijan tai kehitysryhmissä luistelevan aloittaessa kesken kauden luistelumaksut laskutetaan
aloituskuukaudelta ja sitä seuraavilta kuukausilta kauden loppuun saakka.
Kilpailevien luistelijoiden on hankittava itse vuosittain ohjeiden mukaan vakuutuksellinen kilpailuluistelupassi
Suomen Taitoluisteluliitosta. Mikäli lapsella on taitoluisteluharjoittelun ja –kilpailun koti- ja ulkomailla kattava,
STLL:n määritelmän mukainen tapaturmavakuutus, on mahdollista hankkia kilpailuluistelupassi ilman vakuutusta.
https://www.stll.fi/luistelijalle/lisenssit-ja-vakuutukset/ohje-lisenssin-ostoon/

MUODOSTELMALUISTELUN ERITYISSÄÄNNÖT
Joukkuemaksut
●
●

Joukkuemaksua peritään joukkueen kesken sovitun kausiohjelman ja budjetin mukaisesti.
Joukkuemaksun laskutusrytmiä ja erien suuruutta täsmennetään tarvittaessa johtuen esim. kilpailumatkojen
kuluista, kauden päättymisen ajankohdasta ja joukkueen varainhankinnasta.
Joukkuemaksulla katetaan mm.
●
●
●
●

Varustehankinnat
Kilpailumatkat koti- ja ulkomailla luistelijat ja joukkueen toimihenkilöt, valmentajat : matkat, majoitus ja
ruokailut
Joukkueen kilpailuosallistumisten ilmoittautumismaksut ja tuomarikulut
Muut joukkueen yhteiset kulut

Leirit
●

Seura laskuttaa leirien kulut luistelijoilta erikseen toteutuneiden majoitus ja ateriakulujen perusteella

Valmentajien kustannukset kilpailumatkoilla ja leireillä
●

Seura maksaa valmentajan/valmentajien palkan, päivärahat ja matkakulut leireille sekä mahdollisen sijaisen
palkan.

YKSINLUISTELUN ERITYISSÄÄNNÖT
Kilpailumaksut
●

●
●

Kilpailumaksut eli ilmoittautumismaksut ja tuomarikulut veloitetaan niistä kilpailuista, joihin luistelija osallistuu.
STLL vahvistaa liiton alaisten valinta- ja aluevalintakilpailujen, IC-kilpailujen sekä kotimaan kutsukilpailujen
ilmoittautumismaksut kausittain.
Seura laskuttaa kilpailumaksut kilpailukohtaisesti sen mukaan mihin kilpailuihin luistelija on osallistunut.
Valmentajan matka- ja majoituskulut jyvitetään kilpailuun osallistuneiden luistelijoiden kesken.

Testimaksut
● Testejä ovat STLL:n yksinluistelun testijärjestelmän mukaiset perus- ja elementtitestit. Seuran järjestäminen
testitilaisuuksien lisäksi on mahdollista suorittaa erikseen määrätyissä kilpailuissa sekä muiden seurojen
järjestämissä testitilaisuuksissa. Testit laskutetaan erikseen. Testimaksu kostuu osallistumismaksusta sekä
tuomarikuluosuudesta. STLL vahvistaa testien osallistumismaksut kausittain.
Muut maksut
●

Erilliset kurssit ja erikoistunnit, joihin ilmoittaudutaan erikseen.
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ALENNUKSET
Sisarusalennus
● EVT:ssä luistelevien alle 18-vuotiaiden sisaruksien luistelumaksuista myönnetään sisarusalennusta 10 % .
Alennus myönnetään saman perheen sisaruksille alemmista maksuista. Sisarus voi luistella joko
luistelukoulussa, yksinluistelussa tai muodostelmaluistelussa.
● Sisarusalennus myönnetään vain kausimaksusta. Maksujen laiminlyömisen vuoksi seuralla on oikeus jättää
alennus myöntämättä. Leiri-, kilpailu-, varuste- ja muista maksuista ei myönnetä sisaralennusta.
Rippi- ja vastaavat leirit
● Hyvitys 50 € mikäli rippileirin tai vastaavan leirin ajankohta on harjoituskaudella. Kirjallinen ilmoitus tulee
toimittaa hyvissä ajoin etukäteen omalle vastuuvalmentajalle ja EVT:n toimistoon evt.toimisto@evtluistelijat.fi.

Sairauslomat
Sairauslomasta on aina toimitettava lääkärintodistus. Lääkärintodistus tulee toimittaa EVT:n toimistoon
evt.toimisto@evtluistelijat.fi.
●

Maksuhyvitys ja -vapautus
● Poissaolosta sairauden vuoksi myönnetään hyvitystä omavastuuajan (2 viikkoa) ylittävältä ajalta.
● Hyvityksen saamiseksi tulee toimittaa lääkärintodistus, josta selviää harjoittelukiellon alkamis- ja
loppumispäivä. Todistuksen voi lähettää sähköisesti EVT:n toimistoon evt.toimisto@evtluistelijat.fi.
● Maksuhyvitystä/vapautusta ei myönnetä osittaisesta harjoittelukiellosta (esim. hyppykielto,
puolittainen harjoittelu, harjoittelu kivun sallimissa rajoissa).

●

Koeaika sairausloman jälkeen
● Yksi omavastuu kattaa uusiutuvasta vammasta seuraavan sairausloman, mikäli sama vamma uusiutuu
14 päivän sisällä edellisen sairausloman päättymisestä.
● Jos koeajan aikana lääkäri jatkaa sairauslomaa kirjoittamalla uuden lääkärintodistuksen, sairausloman
katsotaan jatkuvan keskeytyksettä.

●

Kuntoutuvaa luistelijaa tuetaan seuraavasti
● Mikäli esittää lääkärin todistuksen ja/tai fysioterapeutin lausunnon poikkeavasta tai mukautetusta
harjoittelusta ja sen pituudesta, voidaan myöntää max. 50% alennuksen kk-maksusta, mikäli
harjoittelee kk-tasolla max. 50% harjoitusajasta. Harjoitusaika ja seuranta sovitaan erikseen
vastuuvalmentajan kanssa.

●

Pelkkiin oheisharjoituksiin osallistumisen hinta on 1/3 luistelumaksujen kausimaksun kuukausierästä.

●

Harjoitusohjelman mukaiset leirit kuuluvat ryhmän/ joukkueen ohjelmaan. Hyvitykset leirimaksuista vain
lääkärintodistusta vastaan.

Keskeytysilmoitus
● Jos luistelija keskeyttää esim. raskauden tai pitkän sairasloman takia, tulee hänen tehdä seuran kotisivuilla
keskeytysilmoitus. Näin seura saa tiedon ja voimme keskeyttää laskutuksen. Lomake: keskeyttämisilmoitus.
Muita kuin sairauspoissaoloja ei hyvitetä.
Siirtyminen toiseen lajiin seuran sisällä
● Siirtyminen toiseen lajiin seuran sisällä on mahdollista kirjallisella ilmoituksella yhden (1) kalenterikuukauden
siirtymäajalla siten, että siirtymäaika alkaa kulua ilmoituskuukauden viimeisestä päivästä.
●

Ilmoitus on annettava omalle valmentajalle, toisen lajin päävalmentajalle ja seuralle.

●

Esimerkki: Luistelija ilmoittaa 15.12. siirtyvänsä muodostelmaluisteluun 1.1. alkaen. Hän on vapaa siirtymään
muodostelmaluistelun harjoituksiin heti (edellyttäen, että muodostelmaluistelun valmennus hyväksyy siirron).
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1.1. alkaa muodostelmaluistelu laskutus.
Harjoitusryhmän vaihto kesken kauden
● Valmentaja voi ehdottaa ryhmäsiirtoa kesken kauden. Mikäli luistelija siirtyy ryhmästä toiseen kesken kauden,
veloitetaan uuden ryhmän maksut heti seuraavan kuukauden alusta.
Lopettaminen tai siirtyminen toiseen seuraan
● Luistelijan tulee tehdä lopettamisilmoitus seuran sivuilla: lopettamisilmoitus.
● Lopettaminen kesken luistelukauden ei ole suotavaa, mutta on mahdollista kirjallisella irtisanomisella kahden
(2) kuukauden irtisanomisajalla siten, että irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomiskuukautta seuraavan
kuukauden ensimmäisestä päivästä: käytännössä kuluva kuukausi ja seuraava kuukausi.
● Kaudella 2020-2021 poikkeuksellisesti irtisanomisaika on puolitettu, lopettava maksaa irtisanomiskuukauden.
●

Poikkeus: Kehitysryhmissä (Timantti Steps) irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi.

●

Jos syynä luistelijan lopettamiseen kesken kauden on luistelijan muutto toiselle paikkakunnalle perhe-,
opiskelu- tai työpaikan takia, raskaus tai loukkaantumisen tai sairauden johdosta lääkärin antama urheilukielto,
irtisanomisaikaa voidaan soveltaa. Anomus on toimitettava kirjallisena EVT:n toimistoon
evt.toimisto@evtluistelijat.fi.

●

Siirtyminen toiseen seuraan kesken luistelukauden ei ole suotavaa, mutta on mahdollista kirjallisella
irtisanomisella kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla siten, että irtisanomisaika alkaa kulua
irtisanomiskuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä.
Jo maksettuja maksuja ei palauteta.

●

Esteettömyystodistus
● Toisesta seurasta EVT:hen siirtyvän luistelijan tulee esittää esteettömyystodistus seuralle. Luistelija on
velvollinen pyytämään todistuksen vanhasta seurastaan.
Seuran oikeus muutoksiin
● Seura pidättää oikeuden asiakirjassa kuvattujen maksujen ja käytäntöjen muutoksiin kesken kauden.
OHJEITA MAKSAMISEEN
Viitenumero
● Jokaisella laskulla on oma viitenumero, jota on maksettaessa ehdottomasti käytettävä. Puutteellinen tai väärä
viitenumero saattaa johtaa maksulliseen huomautusmenettelyyn, koska maksu ei kohdistu oikealle laskulle.
Maksuehdot
● Maksamalla kauden ensimmäisen erän sitoutuu maksamaan myös muut kauden maksuerät.
● Laskut lähetetään aina kunkin kuukauden 1. päivänä. Laskun maksuehto on 14 päivää netto.
● Erääntyneistä maksuista lähetetään 1.maksumuistutus 1 viikon kuluttua erääntymisestä ilman kuluja ja 2.
maksumuistutus 2 viikon kuluttua erääntymisestä. Tällöin maksuun lisätään 5 euron muistutus- ja viivästyslisä.
● Saatavat siirretään perintätoimistolle 4 viikon kuluessa erääntymisestä.
● Maksuista voi tehdä maksusopimuksen, joka mahdollistaa poikkeamat yllä mainitusta ehdoista. Tilapäisen
maksuongelman yllättäessä ota yhteyttä maksujärjestelyjen sopimiseksi heli.backman@evtluistelijat.fi.
Maksusopimukset tehdään kirjallisesti.
● Perintään siirron jälkeen maksusopimukset eivät ole mahdollisia. Mikäli maksusta lähetetään perintäyhtiön
toimesta maksukehotus, lasku on maksettava perintäyhtiön ohjeiden mukaan.
● Aikuisluistelija voi maksaa kausimaksun henkilökohtaisilla liikuntaseteleillä tai -saldolla. Maksutavan vaihtolisä 5
€ tulee luistelijan maksettaviksi erikseen sovittavalla tavalla. Maksusta on ilmoitettava etukäteen EVT:n
toimistoon evt.toimisto@evtluistelijat.fi.
Kilpailu- ja harjoittelukiellot
● Luistelija, jolla on kaksi tai useampi erääntynyt saatava seuralle tai joukkueelle ei voi osallistua
harjoittelu- ja kilpailutoimintaan.
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Maksusäännöt on hyväksytty 30.9.2020 EVT:n sääntömääräisessä syyskokouksessa.

