
Espoon Jäätaiturit ry 

Poissaolot, lopettaminen ja maksut 
 
Nämä ohjeet koskevat Espoon Jäätaitureiden kilpa- ja valmennusryhmien luistelijoita 
(yksinluistelun kilparyhmät (K1,K2,K3), muodostelmaluistelijat (Evergreens, Synchro, Nics, 
Nettes, Kids), Taiturit, Tintit, Muokkaminit). 
 
Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi, alkaen 1.7.2010 
 
Maksut 

• Luistelijoilta laskutetaan kerran kaudessa seuran jäsenmaksu. 

• Kilpailevat luistelijat  hankkivat itse valmentajien ohjeiden mukaisen lisenssin tai 
kilpailuluvan. 

• Hallitus määrää ryhmän/joukkueen luistelumaksun perustuen jää- ja 
oheisharjoitusmäärään, tasoon ja luistelijamäärään.  

• Luistelija sitoutuu luistelemaan koko peruskauden. Peruskausi on 1.9-31.4. 

• Luistelumaksu määritetään erikseen peruskauden syksylle (1.9-31.12) ja keväälle 
(1.1-31.4) sekä loppukeväälle (toukokuu) ja alkusyksylle (elokuu).   

• Luistelumaksu sisältää aikataulunmukaiset jää ja oheisharjoitukset. Mahdolliset leirit ja 
varustehankinnat laskutetaan erikseen. 

• EsJT:ssä luistelevien sisaruksien peruskauden luistelumaksuista myönnetään 10% 
alennus. 

• Laskut toimitetaan sähköisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. 

• Huomautukset laskuista osoitteeseen hannele.korkala@kolumbus.fi, 
muodostelmaluistelijat suoraan joukkueen rahastovastaavalle. 

• Laskut maksetaan laskussa olevalla tiedoilla eräpäivään mennessä. 

• Erääntyneistä maksuista lähetetään maksumuistutus, johon lisätään 5 € laskutuslisä. 

• Mikäli maksusuorituksia uupuu useampia kuin yksi, luistelijaa ei voida ilmoittaa 
kilpailuihin  eikä luistelijalla ole oikeutta osallistua harjoituksiin.  

 
 
Poissaolot ja maksut 

 

• Sairaus poissaoloista tulee ilmoittaa omalle valmentajalle ennen harjoituksia 
valmentajan antamien ohjeiden mukaan (soitto, tekstiviesti, sähköposti tms.). 

• Tulevista poissaoloista (matkat, leirikoulut, koululauantait yms.) ilmoitus 
mahdollisimman aikaisin. 

• Harjoitusmaksuista ei myönnetä alennusta mikäli luistelija ei voi osallistua harjoituksiin 
koulun, matkan, muiden harrastuksien tms takia. 

• Muusta kuin sairaudesta/loukkaantumisesta johtuvaan pitempiaikaiseen poissaoloon 
voi anoa hallitukselta vapautusta / osittaista vapautusta luistelumaksusta. Hallitus 
kuulee tällöin myös valmentajia. 

• Mikäli sairastuminen/loukkaantuminen estää osallistumisen kilpailuun tulee siitä 
ilmoittaa myös seuran kilpailuvastaavalle sekä toimittaa hänelle lääkärin kirjoittama 
lääkärintodistus josta selviää urheilukiellon alkamis-  ja loppumispäivä. 

• Yli kahden viikon sairauden aiheuttamasta poissaolosta ei peritä luistelumaksua 
kahden viikon omavastuuajan jälkeiseltä ajalta. 

• Maksuvapautusta ei myönnetä osittaisesta harjoittelukiellosta (esim. hyppykielto). 



Espoon Jäätaiturit ry 

• Yksi omavastuu kattaa uusiutuvasta vammasta seuraavan sairasloman mikäli sama 
vamma uusiutuu 14 päivän sisällä edellisen sairasloman päättymisestä. 

• Maksuvapautuksen saamiseksi tulee luistelijan toimittaa lääkärin kirjoittama 
lääkärintodistus, josta selviää harjoittelukiellon alkamis-  ja loppumispäivä. 

• Lääkärintodistus on toimitettava seuran talousvastaavalle (suoraan tai valmentajan 
kautta suljetussa kirjekuoressa). 

• Seuran talousasioista vastaava ottaa yhteyttä luistelijan vanhempiin ja kertoo 
maksuvähennyksen määrän.  

• Muodostelmaluistelijan maksuvähennyksestä seuran talousvastaava kertoo myös 
joukkueenjohtajalle, jotta luistelumaksuvähennys voidaan huomioida luistelijan 
kuukausimaksussa. 

• Kuukausimaksu poissaolokuukausilta lasketaan (kuukaudessa käytämme 30 päivää): 
kuukausimaksu-(kuukausimaksu*( sairaslomapäivät – omavastuu) / kuukauden päivät) 
esim. 24 päivän sairasloma, kuukausimaksu 160 € 
160 – (160*(24-14)/30) = 107 € 

 
 
Luistelun lopettaminen ja maksut 

 
Tintit, taiturit ja muokkaminit: 

• Luistelijan lopettaessa kesken peruskauden, peritään häneltä luistelumaksua vielä 
kahden viikon ajalta ilmoituksen teosta tai luistelun todelliseen lopettamiseen asti, 
mikäli luistelee vielä yli kaksi viikkoa. 

 
Yksinluistelun kilparyhmät, muodostelmaluistelijat 

• Luistelijan lopettaessa luistelun kesken peruskauden on hänellä yhden kuukauden 
irtisanomisaika. 

• Peruskaudella tapahtuvissa irtisanomisissa peritään lisäksi luistelijan kilpailuista 
seuralle aiheutuneet kustannukset (tuomarikulut, ilmoittautumismaksut). 

• Irtisanomisaika alkaa sen kuukauden viimeisenä päivänä kun irtisanominen on 
ilmoitettu seuralle. 

 
 
Kaikki: 

• Peruskauden jälkeen ennen kesätaukoa lopetettaessa peritään luistelijalta 
luistelumaksua vielä kahden viikon ajalta ilmoituksen teosta tai luistelun todelliseen 
lopettamiseen asti, mikäli luistelee vielä yli kaksi viikkoa. Kuitenkin enintään kauden 
päättymiseen asti.  

• Jos luistelija ei ole peruskauden alkuun (1.9.) mennessä ilmoittanut poissaolostaan tai 
lopettamisestaan, seura perii yhden kuukauden luistelumaksun. 

• Lopettamisesta on luistelijan ja alle 18 vuotiaan lopettaessa huoltajan ilmoitettava 
kirjallisesti seuran hallitukselle sähköpostitse (esjt@saunalahti.fi). 

 
 
17.05.2010 
Espoon Jäätaiturit ry 
Hallitus 
 


