Laskutus
Valmennusryhmien laskutus käsittää seuraavat osa-alueet:
A. Jäsenmaksu (30 €/vuosi 2020-2021)
B. Toimintamaksu (35 € -290 € /kk 2020-2021)
* valmennusmaksu
* salimaksu
* hallintomaksu
C. Kilpailu- ja leirimaksut (osallistumisen mukaan)
D. Oheisharjoittelu (osallistumisen mukaan)
E. RV Iltapäiväkerhon kerhomaksu (valinnainen, laskutetaan kuukausittain)
F. RV Iltapäiväkerhon kuljetusmaksut (valinnainen, laskutetaan kuukausittain)

A. JÄSENMAKSU
1. 30 € / toimintavuosi
2. Maksetaan kerran kaudessa
3. - Maksetaan aina ensimmäisen laskun yhteydessä.
4. - Jos aloittaa ryhmässä syksyllä maksetaan silloin jäsenmaksu koko tulevalle kaudelle 1.8.-31.7.
5. - Jos aloittaa ensimmäistä kertaa vasta kevätkaudella, maksetaan silloinkin 30€ jäsenmaksu, jolloin
jäsenyysedut ovat käytössä 31.7. asti.
6. Sisältää myös Jumppaturvavakuutuksen
7. Jäsenmaksuun sisältyvät mm. Teosto-ja Gramex maksut, kotisivun ylläpitomaksu, Suomen
Voimisteluliiton jäsenmaksut, mainos- ja tiedotuskulut
8. Kaikki seuran jäsenet ohjaajia ja valmentajia sekä hallitusten jäseniä lukuunottamatta maksavat
seuran sääntöjen edellyttämän, yhdistyslain mukaisen ja vuosikokouksen päättämän ja
vahvistaman jäsenmaksun. Kaikki jäsenedut ovat käytettävissä jäsenmaksun maksamisen jälkeen.

B. TOIMINTAMAKSU
1. 35 €-290€ kuukausittain 2020-2021 (ryhmäkohtainen)
2. Sisältää seuraavat osa-alueet
- Valmennusmaksu
- Salimaksu = 11 €-41 € / kk 2020-2021

- Hallintomaksu = 19-22 €/kk 2020-2021
- Balettiharjoitukset ja fysiikkatreenit sisältyvät toimintamaksuun
C. KILPAILU- JA LEIRIMAKSUT
1. Laskutetaan ennen/jälkeen kilpailuja niiltä kilpailijoita jotka ovat ILMOITTAUTUNEET kilpailuihin. Jos ei
pysty osallistumaan kilpailuun, niin lääkärintodistuksella saa maksun takaisin (toimistokulut vähennettynä).
2. SISÄLTÄÄ SEURAAVAT OSA-ALUEET:
- Kilpailuihin osallistumismaksu
Seura maksaa menee järjestävälle seuralle kilpailujen järjestämiskuluihin (tilat, musiikit,
ruuat, palkinnot, yms)
- Tuomari- ja valmentajamaksut
Maksulla katetaan seuralle kilpailuissa mukana olevien tuomareiden ja valmentajien kulut.
Tuomareille ja valmentajille ei makseta kilpailupäivästä palkkaa, vaan he saavat matka-,
majoitus ja päivärahakulut korvauksena ajastaan, jonka ovat kilpailuissa tyttöjen tukena ja
apuna. Nämä kilpailujen aikuiskulut kerätään yhteen ja jaetaan kaikkien niiden SVS-seurojen
kilpailjoiden kesken, jotka ovat olleet mukana kilpailuissa.

Kaikki kansallisiin Voimisteluliiton kilpailuihin liittyvä tieto (kutsut, aikataulut, osallistujalistat,
suoritusjärjestykset/linkit niihin, tulokset reaaliajassa) löytyy kootusti Voimisteluliiton Kisapalvelusta
https://www.kisanet.fi
Seurojen omien kilpailutapahtumien tieto löytyy ko. seuran omilta internetsivuilta.

Jos tiedät, että et voi osallistua joihinkin kauden aikana järjestettäviin kilpailuihin matkan tms. takia, ilmoita
siitä välittömästi omalle valmentajalle. Kaikkiin kilpailuihin ei ole mahdollista osallistua päällekkäisen muun
toiminnan, esim. näytösten takia tai esimerkiksi tuomarin puuttumisen vuoksi. SVS-seuroissa suositetaan
kaikissa ikäluokissa aktiivista osallistumista kilpailukauden aikana.

Jälki-ilmoittautuminen voi olla kilpailukohtaisesti mahdollista, kilpailusta riippuen jälki-ilmoittautumismaksu
on kaksikertainen.

OSALLISTUMISMAKSU KILPAILUIHIN JA SEURAN LEIREILLE
Kotimaisiin kilpailuihin ja karsintakilpailuihin sekä seuran leireille ilmoittaudutaan omalle valmentajalle tai
jäsentietopalvelun kautta. Liiton leireille ilmoittaudutaan suoraan liittoon ja ilmoitetaan osallistumisesta
valmentajalle.
Liiton valmennusrinkeihin valituille myönnetään seurojen hallitusten päätöksellä tuki 30 €/leiri, joka
vähennetään seuran seuraavassa laskussa.
Seura maksaa osallistumismaksut järjestävälle seuralle keskitetysti ilmoittautumisten mukaan.

Osallistumismaksut sekä osuus valmentaja/tuomarikuluista laskutetaan kilpailukohtaisesti.

Osuus valmentaja/tuomarikuluista: jokaiseen kilpailuun on jokaisen seuran ilmoitettava liiton
tuomarisäännön mukainen osallistujien perusteella kuuluva määrä esteettömiä tuomareita tuomarisakon
(150 €/päivä/puuttuva tuomari) uhalla.
Seuran tuomareille ja valmentajille ei makseta palkkaa kilpailujen ja leirien ajoilta, mutta kulut korvataan
100%. Kulut jaetaan samana viikonloppuna osallistuneiden kilpailijoiden kesken tasan (osallistumispäivästä
riippumatta).
Voimistelijan valmentaja- ja tuomarikulujen osuus laskutetaan samassa laskussa oman osallistumismaksun
kanssa.

SAIRAUSTAPAUS
Jos voimistelija, joka on ilmoitettu kisoihin tai omille leireille, sairastuu ilmoittautumisen jälkeen, on siitä
esitettävä lääkärintodistus järjestävälle seuralle ja omalle seuralle, jotta ilmoittautumismaksu palautetaan.
Järjestävä seura perii kuitenkin toimistokulun 10 €.
Jos kisoihin tai omille leireille jo ilmoitettu voimistelija päättääkin olla lähtemättä kilpailuun tai leirille
muusta kuin sairastumisesta johtuvasta syystä, ilmoittautumismaksua ei palauteta ja se jää
voimistelijan/joukkueen maksettavaksi. Myös osuus valmentaja- ja tuomarikuluista tulee tässä tapauksessa
maksaa.

ULKOMAAN JA KOTIMAAN KILPAILU- JA LEIRIMAKSUT
Osallistujat maksavat kilpailu- ja matkakulunsa itse. Osallistujat maksavat myös mukaan lähtevän
valmentajan sekä tuomarin matka-, majoitus- ja päivärahakulut, jotka jaetaan matkaan lähtevien
kilpailijoiden kesken.
Tapauskohtaisen harkinnan mukaan tuomarin ja valmentajan kulut maksaa seura ja maajoukkue/SM-tasolla
voidaan tukea myös voimistelijan matkakuluja.
Ensisijaisesti tuetaan FIG:n alaisia kilpailuja ja tuki kohdennetaan ranking-järjestyksessä.
Kotimaan ja ulkomaan leirien valmentajien koulutuskulujen osalta seuran tuki on 50-100 %.
Muistathan tarkistaa ulkomaille lähtevän kilpailijan vakuutusturvan.

JOUKKUEIDEN PUKU- JA VÄLINEMAKSUT
Joukkue-, Duo/Trio -ja yksilöpukujen ja -välineiden säännöt

Voimistelijan
maksu
joukkueessa
oloajalla
Uudet puvut ja/tai
välineet - jotka
voimistelijat maksavat
itse

Käyttölupa

100 % kuluista saa vapaasti käyttää

Omistus

voi halutessa myydä
seuralle joukkueessa olon
jälkeen

Uudet puvut ja välineet - 40 %
jotka seura hankkii
kuluista

kysyttävä lupa yksilökäyttöön

palautuu seuralle
joukkueessa olon jälkeen

Jo olemassa olevat seuran 30 €
puvut tai välineet

kysyttävä lupa yksilökäyttöön

palautuu seuralle
joukkueessa olon jälkeen

Seuran hihaton TEAMpuku

käytetään Duo/Trio ja alempien
luokkien joukkueohjelmissa sekä
valokuvauksissa

palautuu seuralle
toimintavuoden lopussa

15 €

Seura tukee joukkuetoimintaa merkittävästi sekä ohjelmien ja musiikkien teettämisen että valmennuksen
osalta.
Varusteiden ja pukujen osalta joukkue voi valita alla olevista kolmesta vaihtoehdosta.
Seura teettää joukkuepuvut ja lainaa niitä voimistelijoille joukkuekilpailuissa. Yksilösuorituksiin
joukkuepukuja ei voi silloin lainata. Seura hankkii joukkueille myös tarvittavat välineet, joita käytetään
joukkueharjoituksissa ja kilpailuissa - väliajoiksi ne kerätään pois. Joukkuevarustemaksu kerätään
joukkueisiin osallistuvilta voimistelijoilta kulujen selvittyä ja se maksetaan kertaluontoisesti ja on voimassa
niin kauan kuin voimistelija on joukkueessa mukana.
1) Uudet puvut ja välineet: joukkuemaksu on 40 % kuluista
Joukkueen varustemaksu on suuruudeltaan 40 % uusien pukujen tai välineiden hankintakustannuksista.,
puvut ja välineet ovat seuran omaisuutta ja jäävät seuralle.
2) Joukkue kustantaa itse 100 % puvut ja välineet: ei joukkuemaksua
Joukkuekohtaisesti voidaan sopia, että voimistelijat hankkivat ja kustantavat puvut itse, jolloin
puvut/välineet ovat voimistelijoiden omat eikä mitään joukkuemaksua peritä. Silloin pukuja/välineitä voi
vapaasti käyttää myös yksilökilpailuissa.
3) Joukkueella on käytetyt välineet ja puvut: maksu 30 euroa /voimistelija
Käytetyillä seuran omistamilla puvuilla ja välineillä voimistelevien joukkueiden varustemaksu on 30 euroa /
voimistelija. Puvut ja välineet ovat seuran omaisuutta.
4) TEAM-puvut
Nuorempien ikäluokkien hihaton yksinkertainen logolla varustettu TEAM-puku sopii alempien luokkien
joukkue- sekä duo/trio -ohjelmiin. Puvun vuokra on 15 €/toimintakausi(syys/kevät).

D. OHEISHARJOITTELUKULUT
1. Laskutetaan erikseen sovitusti ja käytön mukaan
2. Oheiskuluihin kuuluvat valmentajan ohjeistamat ylimääräiset harjoitukset esim. lisäbaletit, psyykkinen
valmennus, ravinto-ohjaus ne.
Viikkotuntimäärään sisällytetyistä baletti- ja fysiikkatreeneistä ei laskuteta erikseen, vaan ne sisältyvät
valmennusmaksuun. Viikkotuntimäärän ylittävistä baletti- ja fysiikkatreeneistä laskutetaan erikseen ja
etukäteen tiedotetusti.

LIHASTASAPAINOKARTOITUKSET, RAVINTOLUENNOT, MENTAALILUENNOT
Alan ammattilaisten tarjoamia fysioterapiaa, lihastasapainokartoituksia, ravinto- sekä mentaaliluentoja
tarjotaan tarvittaessa ryhmäkohtaisesti jäsenille toimintavuoden aikana. Näistä tapahtumista tiedotetaan
etukäteen ja osallistujien laskutus toteutetaan etukäteen. Tapahtumat ajoittuvat joko toimintavuoden
alkuun tai loppuun irralleen kilpailukaudesta.
FYSIOTERAPIA-, HIERONTA-, URHEILULÄÄKÄRIPALVELUT, PSYYKKINEN VALMENNUS
Seuran kautta saa myös yhteyden alojen ammattilaisiin, ota tarvittaessa yhteyttä etusivun lomakkeen
kautta. Kulut hoidetaan suoraan itse.

Valmennusryhmien maksuehdot
1) TUTUSTUMINEN ryhmään
Voimistelija voi kokeilla jäsenmaksun hinnalla kaksi kertaa ja erikseen sovitusti useamman kerran, sopiiko
valmennus hänelle (=kokeilujakso), jonka jälkeen voimistelijan tulee päättää, sitoutuuko toimintaan
mukaan koko kaudeksi (=puoli vuotta, syyskausi/kevätkausi). Kokeilujakson päättyessä ja sitoutuessaan
voimistelemaan seuran valmennusryhmässä voimistelija noudattaa Voimisteluliiton ja SVS-seuran ohjeita
sekä sääntöjä. Kokeilujaksolta maksetaan normaali ryhmän maksu.

2) SITOUTUMINEN mukaan toimintaan koko kaudeksi syys/kevätkausi
2.1.) Voimistelija sitoutuu osallistumaan seuran järjestämään valmennustoimintaan lähtökohtaisesti koko
toimintavuodelle. Sitoutuminen koko kauteen on tärkeätä, jotta seura pystyy palkkaamaan ammattimaisia
valmentajia, ja siihen tarvitaan tae pitkäkestoisesta maksukyvystä. Rekisteröitymällä valmennusryhmään
sitoudutaan seuran maksukäytäntöihin ja ryhmien kohdalla ilmoitettujen kulujen maksamiseen.
2.2.) Paikka valmennusryhmässä varmistetaan ilmoittautumalla seuraavalle kaudelle toukokuun loppuun
mennessä ja maksamalla ennakkomaksu
2.3.) Toimintakausi on Espoossa ja Helsingissä 1.07.2020-18.06.2021. Valmennusryhmien joulutauko on
21.12.2020-06.01.2021.

2.4.) Esivalmennukset voivat valmentajan esityksestä aloittaa myöhemmin huomioidaan vuosihinnassa.

3) ALOITTAMINEN kesken kauden
Myöhäisempi aloitus kauden alkamisen jälkeen ei oikeuta valmennusmaksun vähentämiseen, vaan koko
ryhmä maksaa samaa maksua heti alusta alkaen, ellei asiasta ole nimenomaisesti kirjallisesti etukäteen
seuran laskutuksen kanssa sovittu. Pelkkä asiasta ilmoittaminen ei riitä.
Poikkeus 1:
Esivalmennusryhmien osalta aloitus voi tapahtua myöhemmin, sovitaan ja tiedotetaan erikseen.
Poikkeus 2:
Uudet myöhemmin rekisteröityvät voimistelijat maksavat vasta aloituskuukaudesta alkaen, elokuun osalta
myös puolivälistä maksaminen on mahdollista.

4) MAKSAMINEN
Valmennusryhmän toimintamaksu maksetaan aina laskutusjakson alussa.
Toimintamaksu sisältää valmennusmaksun, hallintomaksun ja salimaksut, jotka laskutetaan kuukausierissä
ennen kyseistä toimintakuukautta tai viimeistään jakson päättymistä. Yhteenvetolasku lähetetään
Procountor-järjestelmästä, mihin on merkitty jokaisen kuukausimaksun eräpäivät.
Kaikki valmennusryhmät ovat toimintamaksun piirissä.
Harjoituksiin voi osallistua, kun kaikki maksut on hoidettu eräpäiviin mennessä.
Mahdollinen oheisharjoittelu ja kilpa- sekä leiritoimintaan liittyvät laskut laskutetaan toteuman mukaan.
Kilpailujen osallistumismaksut ja voimistelijan osuus yhteisistä valmentaja- ja tuomarikuluista laskutetaan
samassa laskussa.
4.1.) LOMIEN VAIKUTUS VALMENNUSMAKSUUN:
Syysloma, joululoma, talviloma ja pääsiäinen sekä muut pyhäpäivät on otettu huomioon maksua
määritettäessä. Kuukauden toimintamaksu voi siis olla saman suuruinen vaikka kuukauteen sisältyy
syys/joulu/talvi/pääsiäisloma tai muita pyhäpäiviä ja vaikka kilpa- leiritys- näytöstoiminta tai käytettävissä
olevien salivuorojen vaihtelu kunnan päätöksistä johtuen aiheuttaisi muutoksia lukujärjestykseen.
Loma-aikojen läheisyydessä tunteja pidetään paljon yhdistetyillä ryhmillä ja harjoitukset voivat sijaita
muuallakin kuin normaaleissa saleissa (erityisesti toukokuu, kesäkuu, elokuu ja joulukuu).
Loma-ajoilla pyritään tarjoamaan valinnaista leiritystä.

4.2.) OMIEN LOMIEN TAI SATUNNAISTEN POISSAOLOJEN VAIKUTUS VALMENNUSMAKSUUN
Ei hyvitystä. Pitkät poissaolot: Omavastuuaika sairastapauksissa lääkärintodistusta vastaan sekä esimerkiksi
pitkien ulkomaan matkojen poissaoloajalta on kolme viikkoa, minkä ajan kuluttua laskutus lakkaa.

4.3.) KESÄ- JA MUU LOMA-AIKATOIMINTA
Loma-aikoina mahdollisesti järjestettävästä toiminnasta laskutetaan erikseen.

4.4.) IKÄLUOKAN VAIHTUMISEN VAIKUTUS VALMENNUSMAKSUUN:
Vuoden vaihteessa uuteen ikäluokkaan siirryttäessä ja valmennustuntimäärien kasvaessa maksetaan
tammikuusta alkaen uuden ikäluokan mukaista maksua. Perheen toiveesta ja valmentajan suosituksesta voi
jäädä nuorempaan ikäluokkaan kevätkauden loppuun.
2019: 2011 Mineistä Lapsiin, 2009 Lapsista Prenuoriin, 2007 Prenuorista Nuoriin
2020: 2012 Mineistä Lapsiin, 2010 Prenuoriin, 2008 Nuoriin
2021: 2013 Mineistä Lapsiin, 2011 Prenuoriin, 2009 Nuoriin

Huomioitavaa: harrastevalmennusryhmät tarjoavat kevennetyillä käyntimäärillä valmennusta kaikissa
ikäluokissa ja edullisemmalla hinnalla. Harrastevalmennusryhmiin voi vastuuvalmentajan luvalla siirtyä
koska tahansa kauden aikana.

Laskutus vaihtuu ryhmää vaihdettaessa heti seuraavasta kuukaudesta.

4.5.) SISAR- JA PERHEALENNUS
Rekisteröidy/ilmoittaudu ryhmään normaalisti ja ota yhteyttä toimistoon sisaralennuksen 10 % saamiseksi!
Alennus myönnetään pienemmästä maksusta.

4.6.) MAKSUVAIKEUDET
Ota hyvissä ajoin ennen eräpäivää tarvittaessa yhteys toimistoon tilapäisten/yllättävien maksuvaikeuksien
sattuessa ja maksusuunnitelman laatimiseksi!
Varmista, oletko oikeutettu/onko lapsesi oikeutettu kaupungin tarjoamaan harrastetukeen.

5) HARJOITTELU
5.1.) LUKUJÄRJESTYSTEN MUUTOKSET:
Kaupungeilta saadut salivuorot ovat vakioina pääsääntöisesti ajalla 1.9.-30.04., muina aikoina on voimassa
kesä/jouluajan poikkeuslukujärjestys. Tunnit pyritään järjestämään mahdollisimman pitkälle samoina
aikoina. Poikkeuslukujärjestykset tai kaupungin vuorojen peruutukset eivät vaikuta valmennusmaksun erän
suuruuteen. Seura pyrkii tarjoamaan korvaavat/pidennetyt harjoitukset peruuntuneiden tilalle ensisijaisesti omassa kotikaupungissa ja vaihtoehtoisesti sisarseuran harjoituksissa.
Valmennusryhmärekisteröitymisten perusteella määritellään harjoitusryhmän koko, ryhmien mahdolliset
yhdistetyt harjoitukset sekä täsmälliset harjoituspaikat ja harjoitusajat.

5.2.) HARJOITUKSIIN PÄÄSYN KIELTÄMINEN:
Valmennusryhmätoimintaan voivat osallistua ainoastaan voimistelijat, joiden maksut on hoidettu. Jos
maksuja ei ole hoidettu muistuksesta huolimatta kahden viikon sisällä hoidettu tai maksusuunnitelmaa
tehty, valmentaja/ohjaaja ei ole seuran johdon ohjeesta oikeutettu päästämään voimistelijaa tunnille
ennen kuin ko. ajanjaksoa koskevat laskut on hoidettu.

6.) LOPETTAMINEN
6.1.) KESKUSTELU VALMENTAJAN KANSSA
Jos voimistelija alkaa kesken kauden harkitsemaan voimistelun lopettamista valmennusryhmässä, tulee
ennen virallista lopettamispäätöstä keskustella asiasta vastuuvalmentajan kanssa.
6.2.) SEURAN TARJOAMIEN VAIHTOEHTOJEN KARTOITTAMINEN
Keskustelussa selvitetään voimistelijan tilanne, jolloin voidaan mahdollisesti tehdä tarvittavia muutoksia
joko valmennuksessa tai tarjota muita harrastamisen vaihtoehtoja seurassa.
Mikäli voimistelija ei enää halua jatkaa syyskauden jälkeen kevätkaudella, tulee siitä ilmoittaa seuran
toimistoon 30.11. mennessä.
6.3.) MAKSUJEN MAKSAMINEN
Jos voimistelija Iopettaa valmennusryhmässä kesken toimintavuoden
- muista syistä kuin lääkärintodistuksella osoitetun pitkäaikaisen sairastumisen
- toiselle paikkakunnalle (yli 100 km) muuton takia
- seura ei pysty tarjoamaan voimistelijalle muuta harrastusta seuran sisällä
maksetaan maksut seuraavasti:
a) toimintamaksu (valmennus-, sali- ja hallintomaksun muodostama kokonaismaksu)
maksetaan täysimääräisenä toimintakauden (=syyskauden tai kevätkauden) loppuun asti riippumatta
lopetusajankohdasta. Syyskauden jälkeen lopetuksesta on ilmoitettava 30.11.2020 mennessä.
b) kilpailuihin ja leireihin sekä oheisharjoitteluun liittyvät maksut laskutetaan irtisanoutumiskuukautta
seuraavan kuukauden loppuun asti (= 1 kk irtisanomisaika).
c) kv- ja SM-tason voimistelijat maksavat lisäksi seuralle takaisin kyseisen toimintakauden aikana kaikki
kilpailemiseen, leiritykseen, ylimääräisiin harjoituksiin, kuljetuksiin tai oheisharjoitteluun kohdennetut tuet
ja palauttavat sponsoroidut välineet ja puvut.
Seuran teettämiä ohjelmia ei ole mahdollista käyttää ilman lupaa ja korvausta seuran vaihdon jälkeen.

