
Tuusulan Luistelijoiden valmennussäännöt

Kauden kesto, osallistuminen ja laskutus

1. Harjoituskausi alkaa 1.elokuuta ja päättyy 30. kesäkuuta. Ryhmien
valmennus alkaa elokuun aikana porrastetusti ja päättyy samoin
porrastetusti touko-kesäkuussa. Kausimaksu jaetaan 11 samankokoiseen
kuukausierään, vaikka harjoittelun määrässä olisi kuukausikohtaisia eroja.
Heinäkuussa maksua ei peritä.

Kehitysryhmillä kausimaksu jaetaan 10 erään ja kausi päättyy toukokuussa.

Harjoituskauden aikana voidaan pitää ryhmäkohtaisesti 2 - 3 lepoviikkoa,
jolloin ei ole harjoituksia. Lepoviikot sijoittuvat tyypillisesti pidennettyjen
juhlapyhien ja kevään näytösaikaan.

2. Seuraavalle kaudelle ilmoittautuminen tapahtuu keväällä seuran
ilmoittautumisjärjestelmässä erikseen ilmoitettuun päivään mennessä,
Lähtökohtaisesti luistelija sitoutuu ilmoittautumisella luistelemaan koko
lukuvuoden.

3. Ilmoittautumalla seuran luistelijaksi sitoutuu luistelija noudattamaan
Tuusulan Luistelijat Ry:n valmennussääntöjä.

4. Kilpa-, kehitys- ja taitajaryhmien luistelijalla on mahdollisuus peruuttaa
seuraavan kauden ilmoittautumisensa 31. toukokuuta asti. Jos peruutus
tapahtuu 1.6. - 31.7. välisenä aikana, luistelijalta veloitetaan yhden
kuukauden osuus tulevan lukuvuoden kausimaksusta.

5. Seuraavalle kaudelle ilmoittautuneilta voidaan poikkeustapauksessa periä
johtokunnan päätöksellä osa uuden kauden ensimmäisestä
kausimaksuerästä jo ennen kauden alkamista ns. varausmaksuna,
aikavälillä 1.6.-31.7. Tällöin varausmaksu hyvitetään elokuun kausimaksun
yhteydessä täysimääräisesti. Tällä seura voi tarvittaessa reagoida ennen
uuden kauden alkamista erääntyviin menoihin, joita kattamaan muuten
saataisiin jäsenistöltä tuloja vasta elokuussa.

6. Kilpa-, kehitys- ja taitajaryhmien kausimaksut laskutetaan kuukausittain.
Muiden ryhmien kausimaksu peritään kausi kerrallaan. Jos kausimaksujen
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suorituksissa ilmenee puutteita, luistelija ei saa osallistua seuran
toimintaan.

7. Maksujen seurannan ja mahdollisen perinnän hoitaa Visma Financial
Solutions. Maksuhuomautuksista perimme 5 euroa sekä 7 prosentin
viivästyskoron. Viivästyneet maksut siirtyvät huomautuksen jälkeen
perintätoimiston perittäväksi.

8. Kausimaksu ei sisällä kilpailujen ilmoittautumismaksuja, leirimaksuja,
yksityistunteja tai kilpailemiseen vaadittavaa passia tai kilpailulupaa.

9. Seuran jäsenmaksu laskutetaan kerran vuodessa kaikilta kuukausimaksua
maksavilta luistelijoilta sekä lisäksi yhdeltä luistelijan vanhemmalta.

10. Kausimaksu tarkistetaan kauden aikana jäsenkokouksessa aina tilanteen
niin vaatiessa, kuitenkin vähintään kevät- ja syyskokouksessa.

Lopettaminen ja irtisanoutuminen

11. Jos kuukausittaista kausimaksua maksava luistelija lopettaa luistelun
kesken peruskauden, on hänellä yhden kuukauden irtisanomisaika.
Irtisanomisaika alkaa sen kuukauden viimeisenä päivänä, kun
irtisanominen on asianmukaisesti ilmoitettu seuralle. Luistelijan tai alle 18-
vuotiaan huoltajan on ilmoitettava lopettamisesta kirjallisesti tai
sähköpostitse seuran puheenjohtajalle ja valmennusvastaavalle sekä
seuran laskutukseen/seuran taloudenhoitajalle.

12. Luistelijalla on oikeus saada normaalia valmennusta irtisanomiskauden
ajan.

13. Luistelija on velvollinen maksamaan seuralle kilpailuilmoittautumisista tai -
osallistumisesta tms. aiheutuneet seuran ilmoittamat maksut
irtisanoutumisesta huolimatta

Poissaolot, sairastuminen ja loukkaantuminen

14. Tulevista poissaoloista (matkat, leirikoulut, koululauantait tms.) tulee tehdä
ilmoitus mahdollisimman aikaisin.



15. Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa omalle valmentajalle ennen harjoituksia
valmentajan antamien ohjeiden mukaan. Mikäli sairastuminen tai
loukkaantuminen estää osallistumisen kilpailuun, tulee siitä ilmoittaa myös
seuran kilpailuvastaavalle sekä toimittaa hänelle lääkärintodistus, josta
selviää urheilukiellon alkamis- ja loppumispäivä.

16. Satunnaiset poissaolot tunneilta eivät ole korvattavissa. Poikkeuksia ovat
tilanteet, jolloin seurassa on kaksi samantasoista ryhmää. Tällöin
yksittäisen poissaolon voi sopia valmentajan kanssa korvattavaksi toisen
ryhmän tunnilla.

17. Yli neljä viikkoa (28 vrk) kestävän sairausloman alkamiskuukaudelta
peritään täysi maksu. Seuraavalta kuukaudelta sekä paluukuukaudelta
peritään maksu alla olevan taulukon mukaan, mikäli näiden kuukausien
välissä on ollut vähintään yksi kalenterikuukausi.  Mikäli välissä on
useampia kuukausia, ei kausimaksua peritä ko. kuukausilta. Alle neljä
viikkoa kestäviltä sairauslomilta ei myönnetä hyvitystä.

Sairasloman alku,
kuukauden päivä

Seuraavan
kuukauden maksu

Sairasloman
loppu

Paluu kuukauden
maksu

1. – 10. 10 % 1. – 10. 50%
11. – 20. 30 % 11 – 20. 30%
21 -  31. 50 % 21. – 31. 10%

Esimerkki 1
Luistelija jää sairaslomalle 8.8 ja palaa 20.10.

a) Elokuusta laskutetaan täysi maksu
b) Syyskuun kausimaksusta maksetaan 10 %
c) Lokakuun kausimaksusta maksetaan 30%

Esimerkki 2
Luistelija jää sairaslomalle 15.9 ja palaa 4.1

a) Syyskuusta laskutetaan täysi maksu
b) Lokakuun kausimaksusta maksetaan 30 %
c) Marras- ja joulukuun kausimaksut hyvitetään kokonaisuudessaan.
d) Tammikuun kausimaksusta maksetaan 50 %

Esimerkki 3
Luistelija jää sairaslomalle 17.4 ja palaa 25.5.

a) Huhtikuusta laskutetaan täysi maksu
b) Toukokuun kausimaksusta maksetaan 10%



18. Mikäli palaavan luistelijan harjoittelu jatkuu lääkärin suosituksesta vain
osittaisena yli kuukauden ajan, voidaan kausimaksusta neuvotella
erikseen.

19. Mikäli sama vamma uusiutuu 14 päivän sisällä edellisen sairasloman
päättymisestä, hyvitykset neuvotellaan tapauskohtaisesti.

20. Kausimaksuvapautusta ei myönnetä osittaisesta harjoittelukiellosta (esim.
hyppykielto, oheiskielto).

21. Kausimaksuvapautuksen saamiseksi luistelijan tulee toimittaa
lääkärintodistus kahden viikon kuluessa sairauden alkamisesta.
Todistuksesta tulee selvitä harjoittelukiellon alkamis- ja päättymispäivä.
Lääkärintodistus on toimitettava seuran laskutusvastaavalle suoraan
osoitteeseen tl.laskutus@gmail.com tai valmentajan kautta.

Testitoiminta, passit ja vakuutukset

22. Seura pyrkii järjestämään kilpaileville luistelijoille vähintään kerran
lukukaudessa STLL:n yksinluistelun testijärjestelmän mukaisen
testitilaisuuden, jossa on seuran valmentaja paikalla. Testitilaisuus pyritään
järjestämään seuralle parhaiten sopivana ajankohtana, jotta
mahdollisimman moni seuran luistelija pystyy osallistumaan testiin.

Luistelijoille voidaan tarjota mahdollisuutta osallistua toisen seuran
järjestämään testitilaisuuteen valmentajien kutsusta. Testeihin
osallistumisesta päättää aina valmennus luistelijakohtaisesti.

Testeistä laskutetaan testimaksu TL:n voimassa olevan hinnaston mukaan.

23. Kaikilla seuran luistelijoilla on oltava voimassa oleva STLL:n luistelijapassi
tai kilpailulupa. Luistelija ilmoittaa passin/kilpailuluvan tiedot ennen
lukukauden alkua seuran kilpailuvastaavalle. Ilman passia tai kilpailulupaa
luistelija ei voi osallistua harjoituksiin, testeihin tai kilpailuihin. Luistelija/
luistelijan perhe vastaa tapaturmavakuutuksen voimassaolosta koko
lukukauden, myös kesäkauden ajan, jos luistelija osallistuu kesäleireille.
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Muut asiat

24. Tuusulan Luistelijoiden varainhankinta, näytökset, kilpailut sekä muut
tapahtumat ja toiminta tarvitsevat onnistuakseen paljon vapaaehtoistyötä.
Vapaaehtoistyöllä hankitaan varoja, seuralle näkyvyyttä ja järjestetään
luistelijoille kilpailumahdollisuuksia. Näin ollen vapaaehtoistyöllä on
merkittävä rooli seuran toiminnassa. Kaikkien seuran luistelijoiden
perheiden toivotaan vahvasti osallistuvan talkootyöhön sekä syys- että
kevätkaudella.

25. Valmentajien vastuulla ovat luisteluryhmien ryhmäjaot ja aikataulut sekä
valmennuksen suunnittelu ja toteutus. Johtokunnan tehtävänä on valvoa,
että toimintalinjassa asetut reunaehdot toteutuvat.

26. Valmennus päättää ryhmävaatimuksista ja tarvittaessa niiden
muuttamisesta. Ryhmävaihdon voi tehdä suuntaan tai toiseen vain
valmennustiimin (päävalmentaja, valmennusvastaava) luvalla, ja jos
toisessa ryhmässä on tilaa.

27. Yksityistunneista ja ulkopuolisista leireistä on aina sovittava valmennuksen
kanssa.

28. Mahdollisista muutoksista esim. aikatauluissa ilmoitetaan mahdollisimman
pian seuran nettisivuilla / MyClubin tiedotteissa. Luistelija/perhe on
vastuussa, että MyClubissa ilmoitetut yhteystiedot ovat ajan tasalla.

29. Mikäli harjoituksia joudutaan perumaan yhteiskunnallisesta
poikkeustilanteesta, esimerkiksi pandemiasta johtuen, voi seura erillisellä
johtokunnan päätöksellä periä seuran toiminnan jatkumisen  kannalta
välttämättömät maksut. Maksu voi olla enimmillään tavanomainen
kuukausimaksu.

30. Poikkeustilanteessa harjoitusten jatkumisesta ja kausimaksujen
muutoksista päätetään erikseen. Seura pyrkii poikkeustilanteessakin
järjestämään ainakin osittaista korvaavaa toimintaa mahdollisuuksien
mukaan.

31. Valmentajien ja ohjaajien roolit ja tehtävät on kuvattu seuran toimintalinjan
kohdassa 5.2

32. Tuusulan Luistelijat ry voi käyttää tuntitilanteista, näytöksistä tms.
valokuvia, videokuvaa ym. materiaalia omassa markkinoinnissa ja



mainonnassa. Mikäli luistelija tai alaikäisen luistelijan huoltaja ei halua
luistelijan näkyvän tällaisissa kuvissa, ilmoitetaan siitä seuran tiedottajalle.


