
Saimaan Muodostelmaluistelijat Ry    

MAKSUSÄÄNNÖT  Päivitetty 13.10.2015 

 

1. Luistelun aloittaminen 
a. Uudet kilpailevat joukkuekokoonpanot valitaan huhtikuussa valmentajien toimesta, joko testien tai 

jonkun muun menetelmän kautta. Kilpailevaan ryhmään valittu sitoutuu luistelemaan koko kauden, 
poikkeuksena loukkaantuminen tms. ylitsepääsemätön este. 

b. Luistelukouluihin, Mini Illusions –ryhmiin (= muodostelmaluistelukoulu) sekä senioreihin ja leideihin 
voi liittyä koska tahansa.  

c. Jokaisen aloittavan luistelijan tulee täyttää jäsentietolomake jäsenrekisteriä ja laskutustietoja 
varten. Kilpailevissa joukkueissa luistelevien tulee allekirjoittaa myös luistelijasopimus.  

 
2. Maksut 

a. Seuran jäsenmaksu, jonka suuruuden syyskokous määrittelee, maksetaan kalenterivuosittain ja se 
laskutetaan vuoden alussa. Uusilta luistelijoilta maksu veloitetaan heti, kun on liittynyt seuraan. 

b. Valmennusmaksu maksetaan ryhmästä riippuen joko kerran kuukaudessa etukäteen tai kausittain 
(syksy / kevät).  

c. Mikäli luistelija lopettaa kesken kauden, kilpailevissa joukkueissa luistellut maksaa 
valmennusmaksut kauden loppuun, muissa ryhmissä sen kuukauden /kauden loppuun, jossa luistelu 
on päättynyt. 

d. Sisaralennus myönnetään yhdelle lapselle, mikäli samasta perheestä luistelee kaksi tai useampia 
lapsia SaiML:ssa. Alennus myönnetään halvimmasta valmennusmaksusta ja se on Mini Illusions tai 
luistelukoulun luistelijalle 25% ja kilpailevissa joukkueissa luistelevalle 15%. Alennus ei koske leidejä 
eikä senioreita.  

e. Yli kuukauden poissaolosta voi saada lääkärintodistuksella valmennusmaksuvapautuksen. 
Vapautuksesta päättää hallitus ja se voidaan myöntää vain täysille kuukausille. Maksuvapautuksen 
aikana luistelija ei ole oikeutettu osallistumaan joukkueen harjoituksiin.  

f. Leireistä ja kilpailuista syntyvät kulut (bussit, hotellit, yhteisesti maksettavat ruokailut, kilpailupuvut) 
laskutetaan erikseen ja ne eivät sisälly valmennusmaksuun. 

g. Luistelijan tai alaikäisen luistelijan huoltajien tulee suorittaa kaikki harrastukseen liittyvät 
kustannukset joko joukkueen tai SaiML:n tilille eräpäiviin mennessä. Mikäli maksuja on myöhässä, 
osallistuminen valmennukseen, kilpailumatkoihin tai muuhun harrastukseen liittyvään toimintaan 
voidaan evätä hallituksen päätöksellä.  

h. Jos maksuja ei ole maksettu eräpäivään mennessä, seuralla on oikeus lisätä maksuun 5 € 
huomautuslisä. 

 
3. Vakuutukset 

a. Kilpailevissa ryhmissä luisteleva hoitaa itse lisenssin / kilpailuluvan maksun ennen kesäleiriä. 
Käytännössä kesäleirille riittää, että on voimassa oleva tapaturmavakuutus, joka kattaa STLL:n 
ehdot. Jos omaa kattavaa vakuutusta ei ole, tulee ennen leiriä hankkia lisenssi.  

b. Luistelukouluissa ja Mini Illusions ryhmässä jokaiselle luistelijalle hankitaan lisenssi seuran toimesta. 
Lisenssin hinta sisältyy valmennusmaksuun. 

c. Seniorit, Leidit ja Lapsi-Aikuisryhmän aikuisluistelijoilla tulee jokaisella olla oma tapaturmavakuutus. 
Heitä ei ole vakuutettu seuran toimesta. 


