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Turun Riennon Taitoluistelu ry  
Kausimaksusopimus (ML / Minorit) 2022 – 2023 
 

ML / Minorit  

 

Kausimaksut 

Minores Aboenseksen koko kauden kausimaksu on yhteensä 2580 € ja kuukausierä 
on 215 €. 

 

Hinnat on laskettu kattamaan kulut budjetoiduilla jäällä olevilla luistelijamäärillä. Hallitus 
varaa oikeuden korjata hintaa tarvittaessa, mikäli toteutuva luistelijamäärä ryhmän 
jäällä poikkeaa selvästi budjetoidusta. 

Seuran jäsenmaksu 25 euroa laskutetaan erikseen. 

Kausimaksu voi muuttua, jos luistelija vaihtaa harjoitusryhmää kesken kauden. Tällöin 
luistelija maksaa uuden sarjan mukaista kausimaksua siitä kuukaudesta alkaen, jolloin 
hän on siirtynyt uuteen ryhmään. Ilmoitus ryhmänvaihdosta on tehtävä laskuttajalle 
viipymättä. 

Kausimaksuun sisältyy  
- joukkueen harjoitusohjelman mukaiset jää- ja oheisharjoitukset (esim. 

lajioheisharjoitukset ja tanssi) ajalla 1.4.2022 – 31.3.2023. 
- mahdollinen ohjelmantekomaksu valmentajille 
- joukkue vastaa kaikista kilpailukuluista lukuun ottamatta valmentajakuluja, 

joista seura vastaa. 

Erikseen laskutetaan 
- leireistä johtuvat kustannukset  
- kisoihin liittyvät osallistumismaksut ja tuomarikulut  

 
Kilpailuihin liittyvät muut kustannukset, kuten matka- ja ruokailukustannukset hoidetaan 
joukkueen toimesta. Joukkue kerää erikseen rahaa näitä varten. 
 
Seura varaa mahdollisuuden tarkistaa kausi- ja kuukausimaksua kauden aikana. 

Kausimaksujen suorittaminen 

Kausimaksu jaetaan kuukausittain laskutettaviin maksueriin. Kuluvan kuukauden erä 
laskutetaan takautuvasti, niin että eräpäivä on seuraavassa kuussa (esim. lokakuun 
erä maksetaan marraskuussa jne.). 

Mikäli luistelija lopettaa harrastuksensa kesken kauden muusta perustellusta syystä 
kuin lääkärin määräyksestä, tulee maksut suorittaa kuluvalta ja seuraavalta 
kuukaudelta. 

Vakuutukset ja kilpailulisenssi 

Luistelija vastaa ja seura valvoo, että jokaisella luistelijalla on voimassaoleva 
kilpailulisenssi ja vakuutus jo ensimmäisten harjoitusten alkaessa. 
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Perhealennus 

Perhealennus koskee koko seuran toimintaa. Kalleimman maksuluokan luistelija 
maksaa hinnan täysimääräisenä, seuraavat saavat kukin 10 % alennuksen. 
Perhealennus myönnetään vain kausimaksusta. 

Maksuvapautus luistelumaksusta 

TRT:n yleisenä periaatteena on, että kausimaksu voidaan jättää perimättä vähintään 
kaksi viikkoa jatkuneen sairausloman ajalta kahden viikon omavastuuajan jälkeen, jos 
luistelijalla on esittää lääkärintodistus tai -lausunto. Sairauslomahyvitys lasketaan 
lääkärintodistuksen tai -lausunnon mukaan edellyttäen, että luistelija on ollut 
sairausloman ajan poissa jääharjoituksista. Kuitenkin oheisharjoituksiin luistelija voi 
osallistua luistelijaa hoitavan lääkärin tai fysioterapeutin antamien ohjeiden puitteissa. 
Seura pyrkii tukemaan luistelijan kuntoutusta sairausloman aikana. 

Lääkärintodistus toimitetaan valmentajalle ja sähköpostitse 
muodostelma@turunriennontaitoluistelu.fi.  

Talousvastaava tai laskuttaja laskee hyvityksen ja oikaisee vastaavasti laskutusta. 

Luistelusopimus 

Luistelijan tai alaikäisen luistelijan huoltajan tulee rekisteröityä seuran nettisivuilta 
löytyvään jäsenrekisteriin (myClub). Luistelijan huoltaja vastaa alaikäisten luistelijoiden 
maksuista. Osallistumalla ryhmän harjoituksiin hyväksyy tämän luistelusopimuksen.  

 

Maksuviivästys 

Jos luistelijalla on erääntyneitä kausimaksuja maksamatta ilman pätevää syytä, 
voidaan hänet jättää ilmoittamatta kilpailuihin.  

Seura varaa itselleen oikeuden laskuttaa viivästyskorkolain mukaista viivästyskorkoa 
myöhässä maksetulle kausimaksulle sekä kohtuulliset perintäkulut. Jos maksut ovat 
vielä maksukehotusten jälkeen maksamatta, voidaan ne siirtää oikeudelliseen 
perintään. 

Talkootyö 

Luistelija tai alaikäisen luistelijan vanhempi osallistuu seuran kulujen kattamiseen 
tekemällä joukkueelle seuran osoittamaa talkootyötä tarvittaessa. 

Yhteystiedot 

 
Sähköpostiosoite talousvastaava@turunriennontaitoluistelu.fi 
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