
 

Lappeenrannan Taitoluistelijat ry, LrTL 
 
 
MAKSUSÄÄNNÖT 
 
Lappeenrannan Taitoluistelijat ry on yleishyödyllinen urheiluseura, jonka tavoitteena ei 
ole tuottaa taloudellista voittoa.  
 
 
1. LUISTELUN ALOITTAMINEN 

 
1.1. Uusia luistelijoita hyväksytään pääasiassa 1.7. alkavalle kaudelle, mikäli kilpa- ja 
harrastajaryhmissä on tilaa ja luistelijan taidot vastaavat ryhmän tasoa. Muina aikoina 
uusia luistelijoita hyväksytään mahdollisuuksien mukaan. 
 
1.2. Luistelukoululaisia otetaan pääsääntöisesti jokaisen kauden (syys- ja kevätkausi) 
vaihteessa luistelukoulun aloittaessa. Myös kesken kautta otetaan luistelijoita, jos 
ryhmissä on tilaa. 
 
1.3. Uuden luistelijan huoltajan tai täysi-ikäisen luistelijan on täytettävä LrTL:n jäsentieto-
lomake sähköisesti seuran nettisivujen kautta. Luistelukoululaiset ilmoittavat tietonsa 
jäsentietolomakkeella ja palattavat sen luistelukouluvastaavalle viimeistään luistelun 
aloitusviikolla. Jäsentietolomakkeen hyväksymisellä/allekirjoituksella huoltaja tai täysi-
ikäinen luistelija vakuuttaa lukeneensa seuran toiminta- ja maksusäännöt. 
 
1.4. Lappeenrannan Tatoluistelijat ry:n jäsenistä pidetään jäsenrekisteriä, jonne 
rekisteröintilomakkeissa annetut tiedot tallennetaan. Jäsenrekisterin tietoja käytetään 
ainoastaan seuran toimintaan liittyvissä asioissa, eikä niitä anneta ulkopuolisille tahoille. 
Jäsenrekisteristä on olemassa rekisteriseloste. 
 
 
2. MAKSUT 
 
2.1. Kaikilta LrTL:ssä luistelevilta laskutetaan kerran vuodessa (1.7 – 30.6.) seuran 
hallituksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu. Jäsenmaksu laskutetaan syyskauden 
ensimmäisessä laskussa. 

 
2.2. Luistelukaudet ovat kevätkausi 1.1. - 30.4., kesäkausi 1.5. - 31.7. ja syyskausi 1.8. -
31.12. 
 
2.3. Kaikki ryhmät maksavat kuukausittain valmennusmaksun ja luistelukoulu 
luistelukoulumaksun kaksi kertaa koko kauden aikana. 
 
2.4. Luistelijan aloittaessa kesken kauden luistelumaksut laskutetaan aloituskuukaudelta ja 
sitä seuraavilta kuukausilta kauden loppuun saakka.  
 
2.5. Luistelukoulumaksu laskutetaan erikseen koko syyskaudelta (1.lasku) ja 
kevätkaudelta (2.lasku), vaikka luistelija aloittaa tai lopettaa kesken syys- tai kevätkauden. 
Luistelukouluilmoittautuminen on sitova.  
 



 

 
2.6.  Laskut maksetaan laskussa olevalla viitenumerolla laskussa annetulle tilille laskun 
suuruisena eräpäivään mennessä. Luistelulaskuista ei saa tehdä vähennyksiä. Luistelijan 
tai huoltajan tehdessä LrTL:n puolesta seuran hallituksen hyväksymiä hankintoja ne 
korvataan erikseen kuittia ja kulukorvauslomakkeella tehtyä selvitystä vastaan. 
 
2.7. Hallitus määrää luistelumaksut perustuen ryhmän jää- ja oheisvalmennusmäärään, 
tasoon sekä keskimääräiseen luistelijamäärään. Leiri-, kilpailu- ja varustekulut laskutetaan 
erikseen. 
 
2.8. LrTL:ssä luistelevien sisaruksien luistelumaksuista myönnetään sisaralennusta niin, 
että edullisemmasta laskusta myönnetään 35 %:n alennus. Leiri-, kilpailu-, varuste- ja 
muista maksuista ei myönnetä sisaralennusta ellei toisin mainita. 
 
 
 
 
3. VALMENNUSMAKSUJEN ALENNUKSET POISSAOLOTAPAUKSISSA  
 
3.1. Kuukausimaksuihin voi saada alennusta seuraavin perustein: 
 
 • Yli kahden (2) viikon sairauden tai loukkautumisen aiheuttamasta 
 poissaolosta ei peritä luistelumaksua kahden viikon omavastuuajan jälkeiseltä 
 ajalta. Alennuksen saamiseksi on luistelijan toimitettava seuran 
 talousvastaavalle lääkärin- tai terveydenhoitajantodistus, josta selviää 
 harjoittelukiellon alkamis- ja loppumispäivä.  
 
 • Mikäli luistelija on muun syyn vuoksi poissa harjoituksista, noudatetaan 
 neljän viikon omavastuuaikaa, jonka jälkeen luistelija voi saada vähennystä 
 valmennusmaksusta seuraavilta kokonaisilta viikoilta 25 % 
 kuukausimaksusta/vko. Poissaolon syy on toimitettava kirjallisena seuran 
 talousvastaavalle laskutuskuukauden loppuun mennessä. 
 
  
 
4. LUISTELUN LOPETTAMINEN KESKEN KAUDEN 

 
4.1. Luistelijan lopettaessa luistelun kesken kauden, peritään häneltä luistelumaksua vielä 
neljän viikon ajalta ilmoituksen tekemisestä tai luistelun todelliseen lopettamiseen saakka, 
mikäli hän luistelee vielä yli neljän viikon ajan. 
 
4.2. Kesken kautta irtisanoutuessa peritään luistelijan leireistä tai kilpailuista seuralle 
aiheutuneet kustannukset, esim. tuomarikulut tai ilmoittautumismaksut. 
 
4.3. Luistelukoulun osalta maksettu luistelumaksu on lopullinen, eikä sitä palauteta. 
 
 
 
 
 



 

 
5. JÄSENMAKSUSTA, VALMENNUSMAKSUISTA JA KILPAILUKULUISTA 

 
5.1. LrTL:n kevätkokouksessa huhti-toukokuussa vahvistetaan vuosittaiset jäsenmaksut. 
 
5.2.  LrTL:n hallitus päättää toimintakauden alussa heinä-elokuussa luistelukoulun syys- ja 
kevätkausimaksut sekä kaikkien muiden valmennusryhmien kuukausivalmennusmaksut, 
sisaralennuksen suuruuden sekä kilpailumaksut. 
 
5.3. LrTL laskuttaa luistelijalle aiheutuvat kilpailukulut ja osallistumismaksut jälkikäteen.  
 
5.4. LrTL:n hallitus tarkastaa kauden alussa maksusäännöt ja pitää itsellään oikeuden 
päivittää ohjeita kauden aikana. 
 
 
6. MAKSAMATTOMAT LASKUT 

 
6.1. Seuran talouden, toiminnan ja kaikkien luistelijoiden kannalta on tärkeää, että jäseniä 
koskevat maksuvelvoitteet hoidetaan huolellisesti. Jos luistelijalla on maksamattomia 
laskuja (valmennusmaksu, kilpailumaksu, jäsenmaksu), hän ei voi osallistua tasotesteihin, 
kilpailuihin eikä harjoituksiin ellei erillistä hyväksyttyä maksusuunnitelmaa ole tehty ja tätä 
noudatettu sopimuksen mukaisesti. 
  
6.2. Viivästyskorko peritään korkolain mukaisesti.  

 
6.3. Muistutuslaskun lähettämisestä peritään perintälain määrittelemä 5 €. 
 
 
 
 


