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Tapiolan Voimistelijoiden valmennusryhmille 
 
Valmennusmaksut 
Tapiolan Voimistelijoiden hallitus vahvistaa valmennusmaksut tammikuussa. Valmennusmaksuista 
laskutetaan ennakkoerä tammikuussa. Loput valmennusmaksusta laskutetaan helmikuun aikana. ja 
tämän laskun voi maksaa kerralla tai erissä laskussa olevien eräpäivien mukaan erissä. Kevätkauden 
valmennusmaksuun voi hakea avustusta 31.1.2023 asti.  Avustusta myönnetään harkinnan-
varaisesti, lisätietoja ja linkki lomakkeeseen löytyy seuran kotisivuilta.   
 
Hoidattehan laskut maksuun viimeistään eräpäivänä. Käytä aina laskuissa olevaa viitettä, jotta 
suoritukset kohdistuvat oikein rekisterissämme. Jokaiseen muistutuslaskuun lisäämme 5 euroa 
kulua. Ota yhteyttä toimistoon, mikäli tarvitset maksuaikaa laskuille.  Mikäli laskut erääntyvät eikä 
niitä hoideta kahdesta muistutuksista huolimatta, lähetämme laskut perintään.  
 
Poissaolot, loukkaantumiset ja lopettamiset   
Mikäli voimistelija joutuu olemaan sivussa loukkaantumisen takia pitkään, maksuhuojennus 
valmennusmaksujen osalta alkaa kolmannesta viikosta siitä, kun vanhempi on ilmoittanut asiasta 
seuran toimistoon ja toimittanut lääkärintodistuksen asiasta. Mikäli voimistelija kuitenkin käy 
säännöllisesti harjoituksissa ja tekee valmentajien valvonnassa omia harjoitteita, peritään maksut 
normaalisti. 
 
Mikäli voimistelija käy vain osassa harjoituksista ja hän on totaalisessa liikuntakiellossa tai tekee 
itsenäisesti omia harjoitteita, peritään häneltä kahden viikon karenssin jälkeen puolet 
valmennusmaksusta.  
 
Mikäli voimistelija lopettaa kokonaan kesken kauden loukkaantumisen tai sairastumisen takia, 
perimme häneltä valmennusmaksun kahden viikon ajalta lopettamispäivästä eli päivästä, jolloin 
vanhempi on ilmoittanut lopettamisesta seuran toimistoon ja toimittanut lääkäritodistuksen.   
 
Mikäli voimistelija lopettaa muun syyn takia kesken kauden, perimme valmennusmaksun 
kuukauden ajalta lopettamispäivältä eli päivästä, jolloin vanhempi on ilmoittanut lopettamisen 
seuran toimistoon. 
 
Omista poissaoloista (matkat, rippileirit yms.) ei hyvitystä valmennusmaksun osalta myönnetä.  
 
Ilmoittaminen loukkaantumisesta   
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Budjetinmukaiset muut kulut  
Muut kulut laskutetaan 1-4 erässä riippuen joukkueen kulujen suuruudesta joukkueelle tehdyn 
budjetin perusteella. Ennakkoerä laskutetaan tammikuussa.  Yhteenveto tehdään touko-
kesäkuussa, kun kaikki kilpailut ja joukkueen tapahtumat ovat ohi.  
 
Muita mahdollisia kuluja ovat kilpailupuvut, koreografiakorvaus, psyykkinen valmennus, 
fysiikkavalmennus, leirit, kilpailumatkat ja niihin liittyvät kulut, kilpailujen osallistumismaksut, koko 
joukkueelle tilatut asut jne. Näistä tarkempi erittely joukkueen budjetissa, joka toimitetaan 
perheille joukkueenjohtajan kautta. 
 
Tarkempaa tietoa muiden kulujen laskutuksesta 
Kilpailujen osallistumismaksut veloitetaan joukkueen voimistelijoilta. Mikäli voimistelija peruu 
kilpailuihin osallistumisen (sairastuminen, lomamatka tms.) on hän velvollinen maksamaan 
osuutensa kilpailujen osallistumismaksusta. Osuus osallistumismaksuista peritään myös niiltä, jotka 
ovat sivussa loukkaantumisen takia, mutta jotka ovat mukana kilpailumatkoilla joukkueen kanssa.   
 
Kilpailujen ja leirien bussi-junamatkakulut jaetaan tasan koko joukkueen kesken, vaikka joku olisikin 
ollut omalla kyydillä meno/tulomatkan. 
 
Kilpailut 
- voimistelijat maksavat matkat, majoitukset ja ruokailut. Majoitukset ja ruokailut joudutaan 
varmistamaan hyvissä ajoin ja ne laskutetaan voimistelijalta (mikäli emme saa hyvitystä 
järjestäjiltä) vaikka hän olisikin esim. sairastumisen takia poissa kilpailusta.  
 
- valmentajien kuluista ruokailut, majoitukset, matkat ja palkat jaetaan tasan joukkueen kesken, 
vaikka joku voimistelija olisikin poissa ko. tapahtumasta.     
 
Leirit (muualla kuin kotisaleilla) 
- voimistelijat maksavat leirille osallistumisen ja siihen liittyvät kulut (ruokailut, majoitukset jne.)  
 
- Mikäli voimistelija peruu leirille osallistumisen, on hän velvollinen maksamaan mahdolliset 
peruutuskulut tai koko leirimaksun, mikäli peruutus tulee viimetipassa. Sairastumistapauksissa on 
ehdottomasti hankittava lääkärintodistus leirihyvityksen saamiseksi. Hyvitämme leirin 
osallistumismaksusta sen osan, jonka Voimisteluliitto / urheiluopisto meille hyvittää. 
Joukkuevoimistelun valmennusjärjestelmän rinkileireillä on yhtenäiset peruutusehdot, niistä tulee 
jokaiselle tiedot ilmoittautumisen jälkeen sekä myös linkki peruutuksen tekoon. 
 
- Valmentajien leirikuluista joukkueen voimistelijat maksavat leirin osallistumismaksun, 
valmentajien majoitukset ja ruokailut sekä valmentajien palkat ja matkat.  Valmentajien kulut 
veloitetaan kaikilta joukkueen voimistelijoilta, vaikka joku olisikin poissa leiriltä. 
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Koreografiakorvaus 
Kilpailuohjelman koreografille maksetaan erillinen korvaus hallituksen päätöksen mukaisesti.  
Koreografiakorvaus jaetaan tasan joukkueen voimistelijoiden kesken.  Mikäli joukkue on ostanut 
koreografian ulkopuolelta, laskutetaan heiltä erikseen sovittu summa. Osuus koreografiasta 
laskutetaan myös niiltä tytöiltä, jotka ovat loukkaantumisen takia sivussa, mutta ovat joukkueessa 
mukana ja osallistuvat sitä kautta joukkueen toimintaan.  
 
Kilpailupuvut veloitetaan kokonaisuudessaan voimistelijoilta. Kilpailupuvun hintaan voi kuulua 
kankaat, ompelutarvikkeet, koristeet, ompelijan palkkiot jne. Kilpailupuvusta ei saa hyvitystä 
jälkikäteen, vaikka voimistelu loppuisi esim. loukkaantumisen takia. 
 
* Voimisteluvälineet, tossut, meikit, tilatut asut yms. laskutetaan kokonaisuudessaan      
       voimistelijalta. 
*     Jokaiselta voimistelijalta veloitetaan muiden kulujen yhteydessä toimistokulu 10 euroa.  

 
Jäsenrekisteristä 
Jäsenrekisteriohjelmasta voi käydä katsomassa omat tiedot ja laskujen tilanteen.  
Laskut tulevat ylikäyttäjän eli vanhemman nimellä.  Laskut ovat perintäkelpoisia.  
Jäsenrekisteriin pääset tästä linkistä 
https://www.jasentieto.fi/public/Login.aspx?OmanSeuranID=107  
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