Maksusäännöt 1.5.2019 alkaen
Nämä maksusäännöt hyväksyttiin Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry:n hallituksen kokouksessa 24.04.2019.

1. Jäsen- ja kausimaksut
1.1. Seuran jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen kevätkokous. Jäsenmaksu laskutetaan
erillisellä laskulla 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.
Toimintakaudella 2019 - 2020 jäsenmaksun suuruus on 30 euroa.
1.2. Hallitus päättää kausimaksujen suuruudesta ja maksueristä. Laskutusta koskevat päätökset
kirjataan hallituksen pöytäkirjoihin ja ne tiedotetaan jäsenistölle hallituksen erillisellä tiedotteella.
Koko vuoden kausimaksu on jaettu kuukausittaisiin eriin. Kuukausittaisesta maksusta ei saa
alennusta yksittäisen kuukauden harjoittelumäärän vaihteluiden vuoksi. Luistelukausi on 1.5.30.4.
Yksinluistelijoiden kesäkuussa järjestettävä kesäleiri kuuluu luistelukauteen ja laskutetaan erikseen
kustannusperusteisesti.
Yksin- ja muodostelmaluistelijoiden kausimaksut laskutetaan sähköpostitse huoltajan ilmoittamaan
osoitteeseen kuukausittain. Kausimaksujen eräpäivä on aina kuun 10. päivänä. Maksaessa on
tärkeää käyttää kyseisen laskun viitettä. Luistelukoulun kausimaksut laskutetaan sähköpostitse
ensimmäisen harjoittelukerran jälkeen. Luistelukoulun poissaoloja ei hyvitetä hinnassa.
1.3. Viikko eräpäivän jälkeen avoimista laskuista lähetetään muistutuslasku, johon lisätään 15 euron
muistutusmaksu. Mikäli muistutuslaskua ei makseta eräpäivään mennessä seura siirtää saatavan
automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta perintätoimiston hoidettavaksi. Luistelija vastaa perinnän
kuluista ja koroista.
1.4. Luistelija ei voi osallistua valmennukseen, mikäli hänellä on enemmän kuin yhden kuukauden
kausimaksu maksamatta, eikä luistelija ole tehnyt maksusuunnitelmaa seuran kanssa.
Toiminnanjohtaja ilmoittaa luistelukiellon luistelijan huoltajalle, valmentajille ja hallitukselle.
1.5. Joukkueen rahastonhoitaja informoi toiminnanjohtajaa joukkuemaksujen laiminlyönneistä. Luistelija
ei voi osallistua valmennukseen, mikäli hänellä on enemmän kuin yksi joukkue- tai muuta maksua
maksamatta.

2. Muut maksut
2.1. Luistelijalta/joukkueelta peritään kilpailuihin osallistuessa aina kilpailun ilmoittautumismaksu sekä
kilpailumaksutaulukon (liite) mukainen kilpailumaksu alueen mukaan. Kilpailuveloitus ei kuitenkaan
koske SM- ja loppukilpailuja tai niiden yhteydessä kilpailtavia hopeafinaaleja.
2.2. Hallitukselle esitetyissä ja sen hyväksymissä ulkomaan kutsukilpailuissa luistelijalta/joukkueelta
veloitetaan maksut todellisten kustannusten mukaan sisältäen ilmoittautumismaksut sekä
valmentajan matka- ja majoittumiskulut jaettuna kilpailuun osallistuneiden luistelijoiden kesken.
Seura maksaa ulkomaankilpailuiden ajalta valmentajan palkan ja päivärahat.

www.tikkurilantaitoluisteluklubi.sporttisaitti.com

2.3. Luistelijat vastaavat itse kaikista kustannuksistaan leireillä. Muodostelmajoukkueen järjestäessä
leirin, joukkueet vastaavat itse lisäksi kaikista valmentajista koituvista kustannuksista (palkat,
matkakulut, päivärahat, mahdolliset ruokailut), mikäli hallitus ei joukkueen erillisestä, hyvissä ajoin
etukäteen tehdystä, anomuksesta ole päättänyt tukea joukkuetta kustannuksissa. Seura veloittaa
joukkueilta valmentajien kulut leirien ajalta ja toimittaa samalla erittelyn työtunneista ja
matkalaskusta.
2.4. Perus- ja elementtitesteihin osallistuvilta yksinluistelijoilta laskutetaan STLL:n testijärjestelmäohjeen
mukaiset ilmoittautumismaksut. Lisäksi luistelijoilta laskutetaan tuomarikulut jaettuna kaikkien testiin
osallistuneiden luistelijoiden kesken. Kuitenkin omilla jäillä pidettävistä testeistä (TTK:n
perusaikataulun mukaiset jäät) luistelijoilta peritään ainoastaan tuomarikulut jaettuna osallistuneiden
luistelijoiden kesken.
2.5. Kilpailuohjelmien suunnittelusta veloitetaan kunkin koreografin erikseen määrittelemä kustannus.
2.6. Kilpailevien luistelijoiden on itse hankittava kunkin kauden alussa kilpailulisenssi tai kilpailulupa
Suomen Taitoluisteluliiton ja seuran antamien ohjeiden mukaisesti. Ei kilpailevat luistelijat voivat
hankkia H-lisenssin Luistelukoululisenssi sisältyy luistelukoululaisten kausimaksuun.

3. Poikkeukset maksuissa
3.1. Luistelija, jonka toinen perheenjäsen luistelee joko ylemmässä tai samassa ryhmässä on oikeutettu
10 % perhealennukseen kausimaksusta. Perhealennus koskee edullisemman kausimaksun
ryhmässä luistelevaa jäsentä.
3.2. Jos luistelijalle sattuu tapaturma tai sairastuminen, tulee siitä toimittaa välittömästi lääkärintodistus
kausimaksuerän hyvitystä varten. Todistuksen voi toimittaa Trio Areenalla sijaitsevaan seuran
postilaatikkoon tai sähköpostitse osoitteeseen laskut.ttk(a)gmail.com. Kausimaksu voidaan
peruuttaa tai hyvittää jos sairastuminen on jatkunut yli omavastuuajan (2 viikkoa) ja se voidaan
todistaa lääkärintodistuksella. Jos kausimaksuun on laskettu alennus sairasloman vuoksi, ei
luistelija saa osallistua lainkaan harjoituksiin. Maksualennusta ei saa osittaisesta
harjoittelukiellosta (esim. hyppykielto).
Lääkärintodistuksessa tulee olla mainittuna selvästi harjoittelukiellon alkupäivämäärä sekä
päättymispäivämäärä.
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.
3.3. Urheilija, joka ei voi osallistua loukkaantumisen vuoksi jääharjoituksiin, voi halutessaan osallistua
valitsemiinsa oheisharjoituksiin (1 tai useampi) maksamalla 1/3 kausimaksusta.
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4. Luistelun lopettaminen
Luistelijan lopettaessa ja erotessa seurasta kesken kauden, jo maksettuja maksettuja maksuja ei
palauteta. Yksinluisteluryhmien R2-R6 sekä muodostelmaluistelun Minorit-ryhmästä alkaen
irtisanomisaika on irtisanomiskuukausi ja sitä seuraavat kolme (3) kuukautta, luisteli tai ei. Esimerkiksi jos
TTK saa irtisanomisilmoituksen 20.1 veloitetaan häneltä kausimaksusta vielä tammi-, helmi- ja maalissekä huhtikuun kk-erät täysimääräisenä.
Näitä ryhmiä pienempien luistelijoiden ja harrastajaryhmien osalta maksusääntö on irtisanomiskuukausi +
1 kuukausi. Hallitus voi myöntää perustellusta syystä kohtuullistetun maksun.
Kesken kauden irtisanoutuminen tapahtuu ilmoittamalla asiasta sähköpostitse seuran toimistolle
osoitteeseen toimisto.ttk(a)gmail.com ja laskut.ttk(a)gmail.com.
Lopettamisesta ilmoitetaan ennen kauden päättymistä seuran tekemässä luistelijakartoituksessa. Tällöin
luistelijalta veloitetaan kausimaksut kauden päättymiseen asti.
Kesken kauden irtisanoutuvien luistelijoiden joukkuemaksuista (muodostelma) päätetään kunkin
joukkueen vanhempainillassa kauden alussa.

5. Seuran hallitus pidättää oikeuden maksujen ja käytäntöjen muutoksiin kesken kauden

TTK ry hallitus

www.tikkurilantaitoluisteluklubi.sporttisaitti.com

