
Espoon Jäätaiturit ry 

Maksusäännöt, poissaolot ja lopettaminen  
 
EsJt on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Seuran valmennustoiminta rahoitetaan 
suurelta osin jäseniltä perittävillä jäsen- ja kausimaksuilla sekä muilla valmennuksesta 
perittävillä korvauksilla. Nämä säännöt korvaavat kaikki muut suulliset ja kirjalliset ohjeistukset.  
 
Seura tarjoaa luistelijalle hänen taitotasollaan tasokasta valmennusta ja kilpailutoimintaa 
ammattitaitoisten valmentajien ohjauksessa. Seura pyrkii hankkimaan resurssien puitteissa 
riittävästi harjoitustiloja ja huolehtii kaupungin urheiluseuroille myöntämien avustusten ja tukien 
hankinnasta.  
 
Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi, alkaen 1.7.2015 
 
Maksut ja niiden määräytyminen 

• Hallitus määrää ryhmän/joukkueen kausimaksun perustuen mm. jää- ja 
oheisharjoitusmäärään, ryhmän tasoon, luistelijamäärään sekä valmennus- ja 
tilakustannuksiin. 

• Hallitus pidättää oikeuden tarkistaa maksuja kesken kauden, mikäli olosuhteissa 
tapahtuu muutoksia. 

• Ryhmän paikan ottanut luistelija sitoutuu luistelemaan sekä maksamaan koko kauden 
luistelumaksut.  

• Luistelumaksu sisältää ryhmän aikataulun mukaiset jää ja oheisharjoitukset. 
• Aikataulun mukaisiin harjoituksiin tulevat seurasta riippumattomat vuorojen peruutukset 

tai muutokset eivät vaikuta kausimaksuun.  
• Mahdolliset tehopäivät, leirit, varustehankinnat, yksinluistelijoiden ohjelmat ja musiikit 

laskutetaan erikseen. 
• EsJt:ssä luistelevien sisarusten luistelumaksuista myönnetään 10% alennus. Alennus 

kohdistuu kilpailevilla luistelijoilla peruskauden (syyskuu – huhtikuu) maksuihin ja 
valmennus- ja, harrasteryhmillä sekä luistelukoululla syyskauden ja kevätkauden 
maksuihin. Alennus myönnetään edullisimmasta hinnasta. 

• Seuraan siirtyviltä Debytanttisarjan tai sitä vanhemmille yksinluistelijoille laaditaan alkuun 
oma sopimus. 

• Luistelijoilta laskutetaan kerran kaudessa seuran jäsenmaksu. 
 
 

Laskut 
• 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 voidaan lisätä 5 € 

laskutuslisä. 
• Mikäli maksusuorituksia uupuu useampia kuin yksi, luistelijaa ei voida ilmoittaa 

kilpailuihin eikä luistelijalla ole oikeutta osallistua harjoituksiin.  
• Tilapäisen maksuongelman yllättäessä ole etukäteen yhteydessä 

hannele.korkala@kolumbus.fi ja muodostelmaluistelun osalta joukkueen 
rahastonhoitajaan. 
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Luistelu- ja laskutuskausi 
 
 Kilpailevat ryhmät 

• Luistelukausi on kilpailevilla ryhmillä toukokuu-huhtikuu.  
• Kauden aikana kuukausittainen / viikoittainen harjoitusten määrä vaihtelee ja maksuja voi 

erääntyä myös kuukausina, jolloin ohjattuja harjoituksia ja valmennusta ei ole. 
• Kuukausittain maksettava maksu ei muutu harjoitusmäärien vaihtelun mukaan.  

 
 Valmennus- ja harrastusryhmät ja luistelukoulu 

• Valmennus- ja harrasteryhmillä ja luistelukoululla luistelu- ja laskutuskaudet ovat 
syyskausi (syyskuu-joulukuu) ja kevätkausi (tammikuu-huhtikuu). 

• Valmennusryhmien, harrastusryhmien ja luistelukoulun kausimaksu suoritetaan yhdessä 
erässä etukäteen. 

 
Lisenssit 

• Kilpailevat luistelijat hankkivat itse valmentajien ohjeiden mukaisen lisenssin tai 
kilpailuluvan. Kaksi kertaa viikossa harjoittelevilla kausimaksuun sisältyy 
luistelukoululisenssi. Muiden tulee itse hankkia tarkoituksenmukainen vakuutus tai esim. 
HE-lisenssi. 

 
Kilpailumaksut 

• Seura maksaa kotimaankilpailujen ilmoittautumismaksut ja tuomarikulut seuraavista 
kilpailuista:  
• Debytantit, Noviisit, Juniorit, Seniorit, SM-Noviisit, SM-Juniorit ja SM-Seniorit: liiton 

viralliset kilpailut, valinnat (2 kpl ) ja finaalit (SM-, kulta, hopea)  
• Silmut ja Minit: aluevalinnat (2kpl) ja aluefinaalit (kulta/hopea). Lisäksi maksetaan 

mahdollinen timanttifinaali.  
• Minorit: Liiton kolme virallista kilpailua 
• Tulokkaat: Aluemestaruuskilpailu ja kaksi muuta kilpailua.  

• Muista kilpailuista jokainen luistelija ja ryhmä maksaa oman ilmoittautumismaksunsa ja 
tuomarikustannuksensa.  

• Kilpailumaksuja ei peritä seuran järjestämistä omista kilpailuista.  
• Ulkomaan kilpailuiden kustannuksista osallistujat vastaavat toteutuneiden kustannusten 

mukaan. 
• Kilpailumaksuista on mahdollisuus saada vapautus vain asianmukaista ja ajoissa 

toimitettua lääkärintodistusta vastaan. Huomioithan, että osa kilpailujärjestäjistä saattaa 
veloittaa peruutuksen yhteydessä - lääkärintodistuksesta huolimatta – toimistomaksun, 
joka jää luistelijan maksettavaksi. 

• Kotimaankilpailuista luistelija/joukkue maksaa omat matka- ja majoituskulut. Seura 
maksaa yhden yksinluistelu- ja kahden muodostelmaluisteluvalmentajan majoituskulut, 
päivärahat ja matkakorvaukset. Valmentajan majoituskulut maksetaan, mikäli yöpyminen 
on välttämätöntä. Joukkueiden valmentajat matkustavat joukkueen järjestämällä 
kuljetuksella. 

• Seura EI maksa yksinluistelun liiton virallisten kilpailuiden matka- tai majoituskuluja.  
• Ulkomaankilpailuista luistelija/joukkue maksaa omat sekä valmentajan matka- ja 

majoituskulut sekä päivärahat.  
• Seura maksaa valmentajan palkan sekä mahdollisen sijaisen palkan. 
• Seuran hallitus voi harkintansa mukaan tehdä kilpailumaksuihin tapauskohtaisia 

poikkeuksia esim. myöntämällä stipendejä. 
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Yksinluistelijoiden perus- ja elementtitestimaksut 
 
• Osallistuvilta luistelijoilta laskutetaan aina testien osallistumismaksut STLL:n ohjeistuksen 

mukaisesti.  
• Seura maksaa seuran järjestämien testien tuomarikulut omien luistelijoiden osalta.  
• Seuran ulkopuolisiin testeihin osallistuva luistelija maksaa tuomarikuluosuutensa itse. 

Seuralle tulee ilmoittaa etukäteen osallistumisesta muiden seurojen testeihin. 
 

 
Poissaolot ja maksut 

 
• Sairauspoissaoloista 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). 
• 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. 
• Paperinen tai skannattu lääkärintodistus on toimitettava seuran talousvastaavalle  
• Seuran talousasioista vastaava ottaa yhteyttä luistelijan vanhempiin ja kertoo 

maksuvähennyksen määrän.  
• Muodostelmaluistelijan maksuvähennyksestä seuran talousvastaava kertoo myös 

joukkueenjohtajalle, jotta luistelumaksuvähennys voidaan huomioida luistelijan 
kuukausimaksussa. 

• Kolmen kuukauden poissaolon jälkeen luistelijaa ei enää huomioida kilpailevan ryhmän / 
joukkueen maksuosuutta vähentävänä vaan osuudet lasketaan uudelleen. Luistelijan 
oma maksuvapautus jatkuu sairasloman mukaisesti. 

• 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 kesken kauden 
 

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

• Luistelijan lopettaessa ja erotessa seurasta kesken kauden ei jo maksettuja maksuja 
palauteta. 
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• Huoltaja tai täysi-ikäinen luistelija voi anoa maksuvapautusta jäljellä olevan kauden 
maksuista kirjallisesti seuran hallitukselta. Perustellusta syystä anomus voidaan 
hyväksyä. 

• Kausimaksuista ei kuitenkaan myönnetä vapautusta irtisanoutumiskuukaudelta eikä sitä 
seuraavalta  kuukaudelta. 

 
15.06.2015 
Espoon Jäätaiturit ry 
Hallitus 


