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Elokuu 2022 (päivitetty 11/2022) 

 

 

 

Skating Club Turku ry 
 

MAKSUJA JA LASKUTUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖT 
 
 

Maksuja ja laskutusta koskevat säännöt tarkastetaan ja hyväksytään vuosittain seuran hallituksen toimesta. 
Alle 18-vuotiaan luistelijan osalta sääntöjä sovelletaan luistelijan huoltajaan. 
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1. KAUSIMAKSUT  
 
 

1.1 Kausimaksujen määräytyminen 
 

Hallitus määrää kunkin ryhmän kausimaksut perustuen mm. jää- ja oheisharjoitusmäärään, 
harjoitusten sisältöön, sekä valmennus- ja tilakustannuksiin. Hallitus huolehtii siitä, että kunkin 
ryhmän maksut ovat harjoitusmääriin ja sisältöön nähden kohtuullisia. Hinnoitteluun liittyvien 
tekijöiden merkittävästi muuttuessa SCT pidättää oikeuden määritellä ryhmäkohtaiset hinnat 
uudelleen kesken kauden.  
 
Ryhmäkohtaiset kausimaksut eivät muutu kauden aikana harjoitusmäärien vaihtelun mukaan. 
Aikataulun mukaisiin harjoituksiin tulevat seurasta riippumattomat vuorojen peruutukset tai 
muutokset eivät vaikuta kausimaksuihin. Myös SCT:n järjestämien kilpailuiden vuoksi 
harjoitusvuorojen peruutukset/muutokset ovat mahdollisia. Korvaavia jääharjoituksia kisojen 
tai tapahtumien tilalle ei pystytä järjestämään. 
 
Maksuista ei myönnetä alennuksia, mikäli luistelija ei voi osallistua harjoituksiin koulun, muiden 
harrastusten, matkan tms. takia. (Kts. 3. Poissaolot sairasloman johdosta). 
 
Sisaralennus myönnetään kuukausierissä laskutettavien kilpa- ja harrasteryhmien luistelijoiden 
kausimaksuihin. Sisaralennus on 5 % jokaisen sisaruksen kausimaksusta. Sisaralennusta ei 
myönnetä leirien ja tehopäivien maksuista. Sisaralennus ei koske ryhmiä: luistelukoulu, light 
green, light grey, easy skate & fun, alumnit ja aikuiset.   
 
Kausimaksu ei sisällä  

 tehopäiviä 

 leirejä 

 kilpailumaksuja 

 testejä 

 varustehankintoja 

 kilpailuohjelmia (paitsi Tintit-sarjassa kilpaillessa ohjelma sisältyy kausimaksuun) 

 kilpailumusiikkeja (paitsi Tintit-sarjassa kilpaillessa musiikki sisältyy kausimaksuun) 

 ohjelmakatselmuksia (paitsi Silver-ryhmissä ohjelmakatselmus sisältyy kausimaksuun). 
 

Tulkinnat maksusääntöjen soveltamisesta tekee seuran hallitus. Hallituksella on oikeus 
pakottavan esteen tai Force majeure – tilanteissa, esimerkiksi jäähallien ollessa poikkeuksellisesti 
suljettuna, laskuttaa luistelijoilta määrittelemänsä kausimaksut seuran välttämättömien kulujen 
kattamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.  
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1.2. Jäsenmaksut  
 

Luistelijoilta laskutetaan seuran jäsenmaksu 25€ syyskauden alussa. Jos luistelija aloittaa 
seurassa kauden aikana häneltä veloitetaan jäsenmaksu ensimmäisen kausimaksun 
yhteydessä.  

 

2 LASKUTUS  
 

3.3. Laskutus kilpa-, kilpaharraste- ja esikilparyhmät 
 
Kilpa- ja kilpaharrasteryhmien Silver, White, Grey, Blue, Rose, Green ja Pink (elo-kesäkuu) 
sekä esikilparyhmän Pikkupink (elo-kesäkuu) ja Light Pink (elo-huhtikuu) luistelijoilta 
laskutetaan kausimaksu kuukausittain niiltä kuukausilta, jolloin harjoittelua järjestetään. 
Heinäkuussa voidaan järjestää lisäharjoittelua erillismaksulla.  

 

Laskut toimitetaan sähköpostitse luistelijan vanhemman ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 
Lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä. Laskun ollessa viikon myöhässä lähetetään yksi (1) 
maksumuistutus, johon lisätään 5€ laskutuslisä. Mikäli maksua ei muistutuksesta huolimatta 
suoriteta, siirretään se perintään. Laskutuksen ja perinnän hoitaa Brang Oy.  
 
Harjoittelu- ja kilpailukielto voidaan määrätä, jos erääntyneitä maksuja on kaksi tai useampia, 
eikä perhe ole yhteydenotoista huolimatta tehnyt seuran kanssa maksusuunnitelmaa, tai 
maksusuunnitelmaa ei ole noudatettu. Kielto päättyy, kun erääntyneet maksut on suoritettu tai 
niitä koskeva maksusuunnitelma on hyväksytty. Luistelija voi aloittaa seuraavan kauden 
harjoittelun vasta kun edellisten kausien kaikki laskut on maksettuna. 
 
Mikäli laskun maksamiseen liittyy ongelmia, ole yhteydessä laskutus.sct@gmail.com.  
 

3.4. Laskutus harrasteryhmät: luistelukoulu, Light Green, Light Grey, Easy Skate & Fun, 

aikuiset ja alumnit  
 
Lasten, nuorten ja aikuisten harrasteryhmien maksu laskutetaan kerran syyskaudella ja kerran 
talvikaudella ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu suoritetaan seuran verkkokaupassa 
(https://www.skatingclubturku.fi/kauppa/). Mahdollisista kevätkauden jäistä ilmoitetaan 
erikseen ja ne maksetaan ilmoittumisen yhteydessä seuran verkkosivuilla. 

 

3.5. Lopettaminen ja maksut 

 
Lopettamisilmoitus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen seuraavan kauden alkua. Lopettamisesta 
tulee ilmoittaa sähköpostitse sekä valmentajalle että seuralle (puheenjohtaja.sct@gmail.com ja 

laskutus.sct@gmail.com). 

mailto:laskutus.sct@gmail.com
https://www.skatingclubturku.fi/kauppa/
mailto:puheenjohtaja.sct@gmail.com
mailto:laskutus.sct@gmail.com
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Jos luistelija lopettaa luistelun kesken kauden, luistelijan huoltaja tai täysi-ikäinen luistelija voi 
anoa maksuvapautusta jäljellä olevan kauden maksuista kirjallisesti seuran hallitukselta 
(puheenjohtaja.sct@gmail.com). Perustellusta syystä anomus voidaan hyväksyä. Kuukausieristä 
ei kuitenkaan myönnetä vapautusta irtisanoutumiskuukaudelta eikä sitä seuraavalta 
kuukaudelta.  
 
Luistelijan lopettaessa kesken kauden, verkkokaupassa maksettuja maksuja ei pääsääntöisesti 
palauteta.  (Kts. 3. Poissaolot sairasloman johdosta).  
 
Jos luistelija miettii lopettamista kesken kauden, kannattaa perheen olla matalalla kynnyksellä 
yhteydessä valmentajaan, jotta voimme yhdessä miettiä keinoja motivaation ja innostuksen 
palauttamiseksi. Seuramme tavoitteena on ehkäistä nuorten drop out – ilmiötä ja tarjota 
kaikille luistelijoille kannustava ja turvallinen harrastusympäristö.  

 

3. POISSAOLOT SAIRASLOMAN JOHDOSTA 

 
Jokainen luistelija saa kauden alussa oman ryhmän valmentajan yhteystiedot sekä ohjeet 
poissaolojen ilmoittamiseen. Ethän tule sairaana harjoituksiin. 
 
Omavastuuaika sairastapauksissa on 14 päivää ja tältä ajalta peritään normaali kausimaksu 
poissaolosta huolimatta. Yli 14 päivän sairauden aiheuttamasta poissaolosta ei peritä kausimaksua 
omavastuuajan jälkeiseltä ajalta, jos luistelija toimittaa lääkärintodistuksen. Lääkärintodistuksesta 
tulee ilmetä harjoittelukiellon alkamis- ja loppumispäivä. Lääkärintodistus on toimitettava 
osoitteisiin puheenjohtaja.sct@gmail.com sekä laskutus.sct@gmail.com viipymättä.  Takautuvia 
maksuvapautuksia ei pääsääntöisesti myönnetä.  
 
Jos sama sairaus tai vamma uusiutuu 14 päivän sisällä edellisen sairasloman päättymisestä, uutta 
omavastuuaikaa ei sovelleta. Jos sairauden toipilasajan vuoksi luistelija harjoittelee lääkärin 
ohjeistuksesta väliaikaisesti enintään 50 % oman ryhmän harjoituksista (ml. jää- ja 
oheisharjoitukset), voi hallitus omavastuuajan jälkeen väliaikaisesti myöntää 50 % 
maksunalennuksen kausimaksusta. Maksuvapautusta tai -alennusta ei myönnetä kuitenkaan 
osittaisesta harjoittelukiellosta, esim. hyppykielto, mutta pystyy muuten osallistumaan 
harjoituksiin.  
 
Hallituksella on oikeus poikkeuksellisissa olosuhteissa kuten vakavan onnettomuuden tai vakavan 
sairastumisen tilanteessa myöntää maksuvapautuksen alkaminen jo onnettomuudesta tai 
sairastumisesta lukien, vaikka lääkärintodistus toimitettaisiin myöhässä.  
 
Seura pyrkii tukemaan sairastuneen/loukkaantuneen luistelijan kuntoutusta niin, että 
sairauden/kuntoutuksen aikana luistelijan yhteys seuraan ja omaan ryhmään säilyy. 
 
Poissaolot muun kuin sairasloman johdosta (esim. lomamatkat) eivät oikeuta maksujen 
alennukseen tai maksuvapautukseen. Muusta kuin sairaudesta tai loukkaantumisesta johtuvaan 

mailto:puheenjohtaja.sct@gmail.com
mailto:puheenjohtaja.sct@gmail.com
mailto:laskutus.sct@gmail.com
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pitempiaikaiseen poissaoloon voi anoa hallitukselta vapautusta tai osittaista vapautusta 
kausimaksusta. Hallitus voi perustellusta syystä myöntää vapautuksen kokonaan tai osittain.  

4. KILPAILUMAKSUT  
 
Seuran hallitus on päättänyt uudistaa kilpailumaksu- ja laskutusjärjestelmää kaudella 2022–2023. 
Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää kilpailumaksujen määräytymistä sekä toteuttaa 
kilpailumaksujen laskutusta oikea-aikaisesti, eli välittömästi kilpailua seuraavana kuukautena.  
Kilpailumaksut laskutetaan kausimaksun yhteydessä.  
 
Seuran luistelijalta laskuttamaan kilpailumaksuun sisältyvät luistelijan ilmoittautumismaksu, 
luistelijan osuus kilpailun tuomarimaksuista sekä valmentajan matkakulut. Valmentajan matkakulut 
jaetaan kaikkien kilpailuun osallistuvien oman seuran luistelijoiden kesken tasapuolisesti. 
Valmentajat matkustavat kisoihin luistelijoiden kyydillä aina kun se on aikataulullisesti mahdollista, 
jotta valmentajien matkakulut pysyvät mahdollisimman pieninä. Pääsääntö on, että 
luistelujärjestyksessä ensimmäisenä oleva luistelija huolehtii valmentajan menomatkasta ja 
viimeisenä oleva paluumatkasta. Luistelijat vastaavat omista matka- ja majoituskustannuksistaan.  
 
Hallitus on päättänyt, että yksittäisen kilpailun maksimi laskutettava summa luistelijalta on 110€. 
Ylimenevä osuus jää seuran maksettavaksi. Lisäksi seura laskuttaa vain puolet kilpailumaksusta 
STLL:n hopea- ja kultafinaaleihin osallistuvilta luistelijoilta. Alla olevassa taulukossa on esitelty 
yksittäisten kilpailujen kilpailumaksut eri luistelusarjoissa ja -tapahtumissa.  
 

Kilpailusarja Kilpailumaksu* 

SM-Noviisit, Juniorit (2 ISU-ohjelmaa) 110 eur 

Noviisit, Debytantit, A-Silmut (1 ISU-ohjelma) 88 eur 

Laajennettu tähtiarviointi (minit, B- ja C-silmut, tähtisarjat) 55 eur 

Tähtiarviointi (tintit, minit, taitajat) 44 eur 

Ohjelmatapahtuma (pikkutintit) 20 eur 

 
 
Jos kilpailuun ilmoitettu luistelija peruu kilpailuun menonsa, tulee hänen välittömästi toimittaa 
sairaustodistus kilpailusihteerille (kilpailuilmoittautumiset.sct@gmail.com). Jos luistelija ei toimita 
sairaustodistusta, pidättää seura oikeuden laskuttaa luistelijalta kilpailusta koituneet kustannukset 
yllä olevan taulukon mukaisesti.  
 
Seura pidättää oikeuden tarkistaa kisalaskutuksen hintoja kauden aikana. 
 
 
*Kilpailumaksuja on korotettu hallituksen päätöksellä 17.11.2022. Uusista hinnoista on tiedotettu 
perheitä s-postitse 24.11.2022. 
 
 
 
 
 


