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MTK Laskutus & maksuperiaatteet 2018-2019

1.

Laskutuskaudet ja ryhmät

•

Kausimaksulla katetaan kunkin valmennusryhmän aiheuttamat kustannukset, kuitenkin niin, että seuran
kokonaistoiminta huomioidaan ja että toiminta on kestävällä pohjalla.
Kausimaksuun sisältyvät:
- jäävuorot, salivuorot ja muu 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:
- ryhmien tai joukkueiden ryhmä- /tai joukkuekohtaiset kilpailu tms. toiminnan maksut, erilliset
kilpailukulut, leiri- ja tehopäivämaksut ja varustekulut, ylimääräiset valmennustoiminnan
maksut, tuomarikulupalkkiot valmennus- ja tuomarikatselmustoiminnassa, lisäharjoittelun tai
lisäkoreografian maksut, ohjelmien teko, testijärjestelmän kulut ja kilpailumusiikki
Kehitys- ja kilparyhmien kausimaksun voi maksaa erissä.
Kilparyhmät:
• Kilparyhmän luistelija ‘ostaa’ koko kauden kerrallaan. Uusi kausi alkaa huhti-toukokuussa ja päättyy
huhtikuussa. Kauden aloittanut luistelija maksaa sen loppuun asti. Kauden kokonaismaksu on jaettu
maksamisen helpottamiseksi eriin, erät eivät siis ole kuukausieriä.
• Seuran toimintakausi on 12 kuukautta 1.5.2018 –30.4.2019).
• Kilpaluistelijan kausi on 11 laskutuserää (vuosimaksu).
• Kilpaluistelijan (1, 2, 3) kauteen sisältyy 11 erää riippumatta kunkin erän eräpäivästä. Maksuvapaa kuukausi on
huhtikuu.
• Esikilparyhmien (LD) kauteen sisältyy 10 erää riippumatta kunkin erän eräpäivästä. Maksuvapaat kuukaudet
ovat heinäkuu ja huhtikuu.
Kehitys- ja harrastajaryhmät
• Kehitys- ja harrastajaryhmien luistelijat sitoutuvat aina koko syksyyn ja/tai kevääseen kerrallaan.
• Kehitys- ja harrastajaryhmien luistelijoiden peruskausi on elo (tai syys-) -huhtikuu. Lisäksi osalla
kehitysryhmistä kausi jatkuu vielä toukokuussa.
• Kehitysryhmien laskutusrytmi poikkeaa kilparyhmien kausilaskutuksesta. Kausimaksun eriä on vuodessa 8-9
kpl. 4 kpl syksyllä/ 4 kpl keväällä / 1 erä toukokuusta (toukokuu niille, joilla on harjoittelua)
• Pääsääntöisesti luistelija kuuluu tiettyyn, valmentajien yhdessä sopimaan valmennusryhmään, jolla on sama
harjoitusaikataulu ja maksut riippumatta siitä aiheutuuko luistelijalle ylimääräisiä poissaoloja esim. muiden
harrastusten tai koulun takia.
Osa kuluista peritään kausimaksujen lisäksi suoraan luistelijalta/luistelijaryhmältä – tällaisia kustannuksia ovat mm.
leirit, varusteet, varsinaisten kausien ulkopuoliset harjoituskustannukset ja kilpailukustannukset, sekä
muodostelmajoukkueiden joukkuekulut.

•
•

•

•

2.

Alennukset, poissaolot, hyvitykset

•

Kausimaksusta myönnetään sisaralennus siten, että sisaruksista kalleimman kausimaksu on täysimääräinen ja
muiden maksuista vähennetään 10 %.
Tilapäisiä poissaoloja (esim. lomamatka, leirikoulu tai muu harrastus) ei hyvitetä maksuissa.
Sairauden tai tapaturman aiheuttama poissaolo voidaan korvata luistelijalle kahden (2) viikon omavastuun
jälkeiseltä ajalta MTK:n hallitukselle tehdyn vapaamuotoisen anomuksen ja lääkärintodistuksen perusteella.
Osittaisesta harjoittelukiellosta, esim. hyppykielto, ei anneta hyvityksiä.
Jäähallien erilaisten tapahtumien takia perumia jäävuoroja ei hyvitetä luistelijoille. Tapauksesta riippuen pyritään
osoittamaan ryhmälle uusi yksittäinen jääaika.
Valmentajien ja/tai ohjaajien tai muiden työntekijöiden satunnaiset – lähinnä sairauspoissaolot – pyritään
hoitamaan sijaistyövoimalla. Mikäli sijaista ei ole mahdollista järjestää, valmennustunnin poisjäämistä ei korvata
luistelijalle.
Poikkeustilanteissa, kuten perheen äkillisissä ennalta-arvaamattomissa tapahtumissa, voidaan luistelijalle myöntää
pidempi maksuvapausjakso. Kaikki maksuvapaustapaukset käsitellään tapauskohtaisesti MTK:n hallituksessa.
Luistelijan vaihtaessa seuraa kesken kauden on irtisanomisaika kaksi (2) kuukautta sisältäen irtisanomiskuukauden.
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Luistelijan lopettaessa kilparyhmässä, ja jatkaessa samalla kaudella uudelleen, maksaa hän seuraavat kuusi (6)
kuukautta 20 % korotettua maksua.
Pääsääntöisesti muutoin noudatamme yhden kuukauden irtisanomisaikaa.
Luistelukoulun osallistuminen tulee peruuttaa viimeistään kahden (2) kokeilukerran jälkeen.

3.

Kilpailut

•

Kaikki kilpailuista aiheutuneet kustannukset kuten osallistumismaksut, tuomarikulut, valmentajien matka-,
majoitus- ja ateriakulut sekä päivärahat voidaan periä kilpailevalta luistelijalta/luistelijaryhmältä toteutuneen
mukaan jälkikäteen erillisellä kilpailumaksulla. Kilpailukulut voivat myös sisältyä kausimaksuun tai kuluista
muodostetaan kausittain erikseen päätetty kilpailumaksu.

4.

Maksut, maksun viivästyminen ja maksamatta jättäminen

•
•
•
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Hallitus määrittelee kausimaksujen määrät kaudeksi kerrallaan
Hallituksella on oikeus tarkistaa maksuja kesken kauden, mikäli esim. olosuhteisiin tulee muutoksia
Eräpäivän jälkeen maksetusta maksusta peritään viivästyskorko eräpäivästä alkaen. Maksumuistutuksesta peritään
5 euron käsittelymaksu.
Mikäli luistelijalla on maksamattomia maksuja, luistelija ei voi osallistua harjoitteluun ja/tai kilpailuihin ennen, kun
maksut ovat maksettuja.
Mikäli maksuja ei makseta ensimmäisen kehotuksen jälkeen, seura perii saatavat perintätoimiston avulla.
Kaikkien muodostelmajoukkueiden joukkuemaksuissa noudatamme samaa tapaa.
Seuran jäsenmaksu laskutetaan syyskauden ensimmäisessä erässä.

5.

Luistelun lopettaminen

•
•
•
•
•

Luistelukouluun ilmoittaudutaan uudestaan syksylle ja/tai keväälle
Muiden ryhmien osalta luistelija luistelee jäsenenä niin kauan, kunnes hänestä on saapunut lopettamisilmoitus.
Luistelun lopettaminen lomakkeella: http://myllypurontaitoluisteluklubi.net/seura/luistelijalle/
Kilparyhmien luistelijan edellytetään ilmoittavan lopettamisesta vähintään kuukautta ennen luistelun lopettamista.
Mikäli luistelijan lopettamisilmoitusta ei ole tullut riittävän ajoissa, tulee toimitetut laskut maksaa
kokonaisuudessaan.

•
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