MAKSUSÄÄNTÖ

ML on yleishyödyllinen urheiluseura, jonka tavoitteena ei ole tuottaa taloudellista voittoa.
Seuran talouden, toiminnan ja kaikkien luistelijoiden kannalta on tärkeää, että jäseniä koskevat
velvoitteet hoidetaan huolellisesti. Harjoitusmäärät vaihtelevat kauden aikana.
Luisteluviikot eivät ole identtisiä koko kauden ajan, vaan muutoksia harjoituslistoissa voi tapahtua
viikoittain Mikkelin Luistelijoista riippumattomista syistä kuten turnauksista ja tapahtumista tai pandemioista.

Luistelu- ja jäsenmaksut

•

ML laskuttaa luistelijoilta jäsenmaksun ja kausimaksun.

•

ML:n toiminta- ja tilikausi on 01.07 – 30.06.

•

Jäsenmaksun suuruus kaudella 2022 – 2023 on x€ ja perhejäsenyys x€, kannattajajäsenmaksu on x€. (maksut
päivitetään syyskokouksen jälkeen)

•

Kausimaksut on mahdollista maksaa kuukausittaisissa erissä. Kyseessä ei siis ole kuukausimaksu, vaan
kausimaksujen kuukausierät. Ilmoittautumalla luistelijat sitoutuvat koko luistelukauteen.

•

Kuukausierän suuruus on sama joka kuukausi, vaikka harjoittelun määrä olisi vaihteleva.

•

Johtokunta pidättää itsellään oikeuden tarkastella ja muuttaa maksujen suuruutta taloudellisen tilanteen tai
olosuhteiden muuttumisen perusteella kesken kauden. Muutoksista ilmoitetaan aina etukäteen.

•

Mahdollisen pandemian tai muun seurasta riippumattoman syyn takia harjoittelun keskeytyminen ei
automaattisesti katkaise kausimaksujen laskutusta.

Poikkeukset luistelukauden maksuissa:

•

Luistelijan aloittaessa kesken kauden luistelumaksut laskutetaan aloituskuukaudelta ja sitä seuraavilta
kuukausilta kauden loppuun saakka.

Muut maksut

•

Kaikkien luistelijoiden tulee hankkia itse vuosittain harjoittelun sekä kilpailut kattava vakuutus sekä
kilpailupassi Hoika – palvelusta. Mikäli luistelijalla on taitoluisteluharjoittelun ja – kilpailun koti – sekä
ulkomailla kattava, STLL:n määritelmän mukainen tapaturmavakuutus, on mahdollista hankkia ainoastaan
kilpailulupa. Vakuutusasia on aina selvitettävä omasta vakuutusyhtiöstä ja seuralle on toimitettava
vakuutustodistus, se lähetetään 10.7.2022 mennessä osoitteeseen: kilpailuilmoittautuminen.ml@gmail.com.

•

Kilpailumaksut kotimaan kilpailuista laskutetaan jälkikäteen luistelijalta. Kilpailumaksujen yhteydessä
laskutetaan seuran kilpailumaksu seuraavasti: yksi ohjelma 15€ ja kaksi ohjelmaa 20€. Näillä katetaan
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kauden aikana syntyviä valmentaja kustannuksia kilpailuihin liittyen. Testien osalta jokaiselta laskutetaan 10€
valmentaja kulua, mikäli oman seuran valmentaja on testeissä mukana.

•

Kotikilpailuissa seura tarjoaa osallistumismaksun, tuomarikulut laskutetaan luistelijoilta.

•

Kotitestit laskutetaan myös oman seuran luistelijoilta täysimääräisinä.

•

Ulkomaan kilpailuissa kaikki kulut maksaa luistelija / luistelijat itse, mukaan lukien valmentajan palkan,
mahdolliset päivärahat ja verot sekä sijaisen palkkakulut.

Ohjeita maksamiseen

•

Kuukausierien eräpäivä on kuukauden 15. päivä kaikilla ryhmillä.

•

Maksa kausimaksujen erät eräpäivään mennessä.

•

Käytä aina viitenumeroa maksaessasi.

•

Sisarusalennusta ei myönnetä.

•

Maksujen laiminlyöminen estää luistelijan osallistumisen harjoituksiin, leireille ja kilpailuihin. Mikäli maksut
(kk-erä, kisalasku, testilasku tms) ovat maksamatta tai sopimatta 14 vrk ajalta, niin harjoituksiin ei voi
osallistua eikä seura ei ilmoita luistelijaa kilpailuihin.

•

Tilapäisen maksuongelman yllättäessä ota yhteyttä maksujärjestelyjen sopimiseksi:
taloudenhoitaja.ml@gmail.com.

Poissaolot

•

Sairastumisen tai loukkaantumisen sattuessa lääkärintodistuksella voi hakea alennusta kausimaksuun.
Omavastuuaika on kaksitoista (12) päivää. Tästä seuraavien päivien / kuukausien ajalta katsotaan
mahdollinen hyvitys siltä ajalta kuin lääkärintodistus on kirjoitettu.

•

Mikäli sairausloma jatkuu, on aina toimitettava jatkotodistus.

•

Omavastuuajan jälkeen sairauden tai loukkaantumisen ajalta peritään 25% kausimaksua. Mikäli luistelija on
maksanut kausimaksun jo ennakkoon, poissaoloajalta lasketaan hyvitys viimeistään kauden lopulla, kun tieto
hyvityksen määrästä / sairauspäivistä on selvillä. Mikäli sairaus kestää yhtäjaksoisesti yli 3kk on luistelija
oikeutettu maksuttomiin kuukausiin tämän ajan jälkeen. Sairaudesta tulee toimittaa lääkärintodistus
taloudenhoitajalle koko sairausajalta, jotta sairauspoissaolo johtaisi kausimaksun hyvittämiseen.

•

Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä harjoituskiellon alkamis- ja loppumispäivämäärä. Sairausaikana luistelija ei
saa osallistua seuran harjoituksiin, mutta oman ryhmän vastuuvalmentajalta voi pyytää ohjeet omatoimiseen
harjoitteluun.

•

Lääkärintodistus tulee toimittaa sähköisesti taloudenhoitaja.ml@gmail.com

•

Lisäksi kausimaksun hyvitystä tulee hakea kirjallisesti sähköpostilla puheenjohtajalta, hyvitystä ei tehdä
automaattisesti.

•

Maksuvapautusta ei myönnetä osittaisesta poissaolosta (esim. hyppykielto)

•

Maksuvapautusta ei myönnetä mahdollisen karanteenin tai eristyksen ajalta.

•

Korvausta sairastumisen ajalta ei hyvitetä siltä ajalta, kun koko seuran live – tai etäharjoitukset ovat
keskeytyneet:
a) viranomaispäätöksellä tai -suosituksella ja/tai
b) jäähallien ollessa suljettuina ja/tai
c) valmentajien lomautuksen vuoksi sekä
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d) kausimaksu peritään kaikilta em. tilanteesta huolimatta.

Luistelun lopettaminen

•

Luistelijan lopettaessa ja erotessa seurasta kesken kauden ei jo maksettuja maksuja palauteta. Huoltaja tai
täysi-ikäinen luistelija voi anoa maksuhyvitystä jäljellä olevan kauden maksuista kirjallisesti johtokunnalta
perustelujen kanssa. Johtokunta ottaa päätöksessään huomioon erityisesti kausimaksuperiaatteen sekä
kulujen tasapuolisen jakautumisen luistelijoiden kesken ja hylkää tai hyväksyy anomuksen.

•

Kausimaksuista ei kuitenkaan myönnetä hyvitystä irtisanoutumiskuukaudelta eikä sitä seuraavalta
kuukaudelta (irtisanomisaika).
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