
Vaasan Luistinkerho Vasa Skrinnskoklubb ry 

Vaasan Luistinkerho Vasa Skrinnskoklubb ry:n (VLK) maksuperiaatteet  
 

Vaasan Luistinkerhon kevätkokous päättää vuosittaisen jäsenmaksun suuruuden ja jäsenmaksu peritään 

erillisellä laskulla tai yhdistettynä syyskuun laskuun. Mitä näissä maksusäännöistä sanotaan luistelijasta. 

sovelletaan alle 18-vuotiaan osalta luistelijan huoltajaan. 

1 Maksut 

Hallitus määrää kunkin ryhmän kausimaksut perustuen mm. jää- ja oheisharjoitusmäärään. Kausimaksu jaetaan 

tasasuuruisiin laskutuseriin riippumatta jääaikojen tai oheisharjoitusten määrien vaihteluista. Kausimaksu 

jaetaan kilparyhmissä (K1, K2, K3, K4, K5, K6) 11 tasasuuruiseen erään, näiden erien laskutukset tapahtuvat 

elokuusta kesäkuuhun. Harrastekilpa- ja harrasterymissä (Axelit, Ritit, Minit ja Valssit) kausimaksu jaetaan 10 

tasasuuruiseen erään, näiden erien laskutukset tapahtuvat elokuusta toukokuuhun. Kausimaksujen erät ovat 

tasasuuruisia riippumatta jääaikojen määrästä mm. kesäaikana. Tällä päätöksellä pyritään takaamaan 

säännöllinen tulovirta myös kesän ajalle seuran toiminnan kulujen kattamiseksi. Lisäksi VLK:ssa tehdään 

varainhankintaa taloudellisten tarpeiden kattamiseksi ja kausimaksun pienentämiseksi. Mikäli luistelija vaihtaa 

kesken kuukauden ryhmään, veloitetaan luistelijalta kyseisenä kuukautena sen ryhmän kausimaksun mukainen 

erä, josta hän on siirtymässä toiseen ryhmään.  

Kausimaksuun sisältyvät muut kulut: 

Jään käytöstä aiheutuvat maksut, salimaksut ja muut Vasa Arena ky:n perimät tilavuokrat, palkat ja lakisääteiset 

työnantajamaksut, hallinnolliset kulut, mm. kirjanpito, puhelin, internet, toimisto- ja markkinointikulut, 

valmennus- ja harrastustoiminnan kulut, mm. palkinnot, välineet, tapahtumat, luennot ja koulutustoiminta.  

 

 

Kausimaksuun eivät sisälly: 

 

Leirit ja tehopäivät 

 

Luistelijoille järjestettävät leiri- ja tehopäivätoiminta, vaan näistä laskutetaan erilliset maksut ellei toisin 

mainita.  

 

Perus- ja elementtitestimaksut 

 

Luistelijat maksavat STLL:n määrittämät perus- ja elementtitestimaksut itse järjestävän seuran ohjeiden 

mukaisesti.  

 

VLK maksaa seuran järjestämien testien tuomarikulut omien luistelijoiden osalta.  

 

Seuran ulkopuolisiin testeihin osallistuva luistelija maksaa tuomarikuluosuutensa itse. Tämä laskutetaan 

luistelijalta kilpailumaksujen laskutuksen yhteydessä. 

 

Kilpailumaksut: 

 

Kilpailujen osallistumismaksun lisäksi luistelijalta peritään erillinen kilpailumaksu, jolla katetaan kilpailuista 

seuralle aiheutuvia kuluja, kuten tuomarikulut ja valmentajien kulut (matka-, majoitus- ja ateriakulut). Hallitus 

päättää kunkin kauden alussa toimintakauden kilpailumaksun suuruuden. Toimintakaudella 2021-2022 

kilpailumaksut ovat seuraavat:  

 Vaasa, Seinäjoki, Pietarsaari, Kokkola: 30€ 

 Muu Suomi+Rovaniemi, Oulu: 60€ 

 STLL:n alaiset valintakisat, SB-rankingkilpailut (Silmut A ja Noviisit) ja 

finaalit: max. 200€ 
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Ulkomaan kilpailuiden kustannuksista osallistujat vastaavat toteutuneiden kustannusten mukaan. Osallistujien 

maksettavaksi tulee osallistumismaksun lisäksi henkilökohtaiset kulut sekä valmentajien matka- ja 

majoituskulut sekä päivärahat. Seura maksaa valmentajien palkan sekä mahdollisen sijaisen palkan. 

 

Muut kausimaksuun kuulumattomat kulut 

 

Luistelijan henkilökohtaiset varustekulut (luistimet, seuravaatteet yms.), ylimääräiset 

valmennustoiminnanmaksut, lisäharjoittelun tai lisäkoreografian maksut ja kilpailumusiikin 

editointikustannukset, eikä mahdolliset lääkäri- ja fysioterapeutin kustannukset. 

  

2 Alennukset, poissaolot, hyvitykset 

 

Kausimaksusta myönnetään sisaralennus siten, että sisaruksista kalleimman kausimaksu on täysimääräinen ja 

muiden maksuista vähennetään 10 %. 

 

Poissaoloja (esim. muut harrastukset, lomamatka, leirikoulu) ei hyvitetä maksuissa, ainoastaan 

sairauden/loukkaantumisen vuoksi voidaan tehdä maksuhyvityksiä kuukausimaksuun. Sairauden tai tapaturman 

aiheuttama poissaolo voidaan korvata luistelijalle 14 päivän omavastuun jälkeiseltä ajalta VLK:n hallitukselle 

tehdyn vapaamuotoisen anomuksen ja lääkärintodistuksen perusteella. Sairasloman katsotaan alkaneeksi siitä 

päivästä, kun lääkäri on kirjoittanut todistuksen. Hyvitystä ei myönnetä takautuvasti. Lääkärintodistus hyväksytään 

max. 2 kk, jonka jälkeen on toimitettava uusi todistus. Jos sama sairaus tai vamma uusiutuu 14 päivän sisällä 

edellisen sairasloman päättymisestä, uutta omavastuuaikaa ei sovelleta Lääkärintodistus tulee toimittaa hallitukselle. 

Mikäli sairausloma jatkuu uuden kauden alkaessa, pyydämme toimittamaan uuden todistuksen.  

 

Harjoittelun rajoitukset eivät oikeuta maksuhyvitykseen (esim. hyppykielto, mutta muuten voisi osallistua 

harjoituksiin).  

 

Kuukausimaksu poissaolokuukausilta lasketaan kunkin kuukauden osalta seuraavasti (kuukaudessa käytämme 30 

päivää): kuukausimaksu- (kuukausimaksu *(sairaslomapäivät-omavastuu)/kuukauden päivät), esim. 24 päivän 

sairasloma, kuukausimaksu 160€, 160 –(160*(24-14)/30)=107€ 

 

Mahdollisen pandemian tai muun seurasta riippumattoman syyn takia harjoittelun keskeytyminen ei automaattisesti 

katkaise kausimaksujen laskutusta, normaali laskutus 2kk, jonka jälkeen maksuja sopeutetaan tilanteen mukaan.  

Harjoitustoimintaa pyritään jatkamaan olosuhteiden sallimilla tavoilla (pienryhmäharjoittelu, etävalmennus tms) 

 

 

Vaasan Arenan perumia jäävuoroja ei hyvitetä VLK:n luistelijoille. Mahdollisuuksien mukaan pyritään kuitenkin 

osoittamaan ryhmälle uusi yksittäinen jääaika.  
. 

 

Valmentajien ja/tai ohjaajien tai muiden työntekijöiden sairauspoissaolot pyritään hoitamaan sijaistyövoimalla. 

Mikäli sijaista ei onnistuta järjestämään, valmennustunnin poisjäämistä ei korvata luistelijalle. 

 

3 Maksun viivästyminen ja maksamatta jättäminen 

 

Laskut toimitetaan sähköisesti jäsenrekisteriin kirjattuun sähköpostiosoitteeseen.  

 

Laskut tulee maksaa laskussa olevilla tiedoilla eräpäivään mennessä. Erääntyneistä maksuista lähetetään 

maksumuistutus, johon lisätään 5€:n muistutusmaksu ensimmäisestä muistutuksesta alkaen. Mikäli maksuja ei 

makseta kehotustenkaan jälkeen, seura perii saatavat perintätoimiston avulla. 

 

Mikäli erääntyneitä maksuja on yksi, luistelijaa ei voida ilmoittaa kilpailuihin.  

 

Mikäli erääntyneitä maksuja on useampia kuin yksi, luistelijalla ole oikeutta osallistua harjoituksiin.  
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Uudelle kaudelle ei voi ilmoittautua, mikäli päättyvältä kaudelta on erääntyneitä maksuja. Maksujen tulee olla 

maksettuna ennen uuden kauden alkua.  

 

Tilapäisen maksuongelman yllättäessä ole yhteydessä rahastonhoitajaan, rahastonhoitaja@vaasanluistinkerho.fi.  

 

Mahdollisissa maksuepäselvyyksissä (erimielisyyttä laskun summasta tai aiheellisuudesta) huoltaja/luistelija on 

velvoitettu ottamaan yhteys kirjallisesti sekä hallitukseen, hallitus1@vaasanluistinkerho.fi ja rahastonhoitajaan, 

rahastonhoitaja@vaasanluistinkerho.fi  

 

 

 

4 Luistelun lopettaminen 

 

Mikäli luistelija lopettaa luistelun kesken kauden tulee siitä kirjallisesti ilmoittaa seuran hallitukselle. 

Kuukausimaksu maksetaan irtosanoutumiskuukaudelta ja sitä seuraavalta kuukaudelta. Mikäli luistelija ilmoittaa 

huhtikuussa lopettavansa luistelun ja ilmoittautuu kuitenkin uudelle kaudelle (aloitus elokuussa), laskutetaan häneltä 

jälkikäteen myös kesäkuun maksu.  

 

 

Maksusäännöt hyväksytty 26.07.2022 
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