YLEISET TOIMINTAOHJEET

HYVITYS PITKISSÄ SAIRAUSLOMISSA
Pelaaja on oikeutettu saamaan 50 %:n alennuksen kuukausimaksusta sairausloman aikana
seuraavasti:
Sairausloman alkamispäivästä lähtien alkaa 30 päivän omavastuu. Kun omavastuuaika
päättyy, pelaaja saa 50 %:n alennuksen ko. kuukauden maksusta. Tämä menettely jatkuu niin
kauan, kun pelaaja on pois joukkueen toiminnasta.
Palatessaan
mukaan
joukkueen
toimintaan
pelaaja
maksaa
kuukausimaksun
kokonaisuudessaan, jos on mukana yli puolet kuluvasta kalenterikuukaudesta, muuten vain
puolikkaan maksun. Määräävinä päivämäärinä käytetään sairauslomatodistuksessa olevia
päivämääriä.
Muutama käytännön esimerkki:
Pelaaja loukkaantuu 16.11 ja menee heti lääkäriin -> omavastuu alkaa 16.11
16.12 omavastuu päättyy ja pelaaja on oikeutettu joulukuun maksun puolitukseen.
10.1 pelaaja palaa toimintaan -> maksaa täyden maksun tammikuusta TAI
18.1 pelaaja palaa toimintaan -> maksaa puolikkaan maksun tammikuusta
Pelaaja potee kotona flunssaa viikon, minkä jälkeen menee lääkäriin -> omavastuun laskenta
alkaa vasta lääkärintodistuksen päivämäärästä, ei sairauden alkamispäivästä. Tällä tavoin
ohjaamme pelaajat saamaan hoitoa mahdollisimman nopeasti.

OHJEISTUS PELAAJAN LOPETTAESSA JOUKKUEESSA
Jos pelaaja lopettaa kesken kauden toiminnan joukkueessa, hänellä on 30 päivän
omavastuuaika, jonka aikana hän on velvollinen maksamaan toimintamaksun joukkueelle. Jos
pelaaja jää pois harjoituksista kesken kauden eivätkä vanhemmat ilmoita poissaolon syytä,
joukkueen on oltava aktiivisesti yhteydessä pelaajan vanhempiin.
Omavastuun päättymisen jälkeen seuraavan kuukauden maksu määräytyy seuraavasti:
 Yli puolet kalenterikuukaudesta jäljellä -> maksu täysimääräisenä
 Alle puolet kalenterikuukaudesta jäljellä -> ei maksua.
Myös pelaajalle ennen omavastuuajan alkamista tilatut
joukkueasut yms. tulee lunastaa lopettamisesta huolimatta.

joukkuetuotteet,

pelipaidat,

Muutama käytännön esimerkki;
pelaaja ilmoittaa lopettavansa 23.10 -> 30 päivän omavastuu alkaa -> pelaajan kuuluu maksaa
toimintamaksu niin lokakuun kuin marraskuun osalta
pelaaja ilmoittaa lopettavansa 5.10->30 päivän omavastuu alkaa -> pelaaja maksaa vain
lokakuun toimintamaksun.
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KAUSIMAKSUN SUURUUS JA MITÄ SE KATTAA

Kausimaksu kattaa 3 - 4 tapahtumaa viikossa ikäkaudesta riippuen (sisältäen ns.
kuivaharjoitukset, harjoitusottelut, sarjapelit, kotiturnaukset). Jotta kustannukset pysyisivät
kohtuullisina, harjoitusleirit, yön yli kestävät vierasturnaukset ja seura-asut maksetaan
erikseen vanhempien kanssa sovitulla tavalla (esim. turnaustuotoilla, tuotemyynneistä
saaduilla varoilla tai vanhempien kustantamana).
Harjoitusleirien ja yön yli kestävien turnausmatkojen osalta joukkue voi maksaa
vastuuvalmentajan ja tarvittavan määrän muiden toimihenkilöiden osallistumiskustannukset.
Suosituksena on, että esimerkiksi 25 pelaajan leirille voidaan maksaa vastuuvalmentaja ja
kaksi muuta toimihenkilöä, esimerkiksi apuvalmentaja, huoltaja ja/tai joukkuejohtaja.

MAKSAMATTOMIEN KAUSIMAKSUJEN PERIMINEN
Toimintamaksun yhteydessä vanhemmille ilmoitetaan joukkueen maksamattomien maksujen
perimiskäytäntö. Maksamattomien kausimaksujen periminen edellyttää, että joukkue on
aktiivisesti yhteydessä pelaajan vanhempiin, esimerkiksi joka toinen viikko. Yhteydenpidolla
varmistetaan pelaajan mukanaolo joukkueessa ja se, että vanhemmat tietävät
maksuvelvoitteistaan.
Jos maksua ei makseta eräpäivänä tai maksusta ei ole sovittu uutta maksupäivää, menevät
maksamattomat maksut tilitoimiston perittäväksi ja perintäkulut maksaa asiakas. Tämän
jälkeen tilitoimisto hoitaa laskun perinnän normaalin toiminnan mukaan. Ensisijaisesti rästiin
jääneet maksut ja uudet maksupäivät pyritään sopimaan joukkueen/tilitoimiston kanssa.

