TuUL yleisurheilu vuosimaksujärjestelmä
Lokakuu 2020 –

Maksujärjestelmän yleisiä periaatteita
•
-

15-vuotiaaksi asti urheilijan vuosimaksut määräytyvät harjoituskertaperusteisesti.
Ryhmien valmentajat saavat valmennuskorvauksen pääosin vedettyä harjoituskertaa kohden.

•

16-vuotiaiden sarjaan siirryttäessä urheilijan valmentautumisessa korostuu aikaisempaa henkilökohtaisempi ja
kokonaisvaltaisempi valmennusote ja harjoittelun suunnittelu. Niinpä vuosimaksutkaan eivät ole enää täysin
sidottuja harjoituskertoihin, vaan urheilijat maksavat valmennuksen kokonaisuudesta.
Ryhmien valmentajat saavat urheilijakohtaisen korvauksen urheilijan valmentamisesta.

•

Perusryhmien vuosimaksut määräytyvät harjoituskertaperusteisesti ja valmentajat saavat korvauksen vedettyä
harjoituskertaa kohden myös 16-vuotiaiden ja vanhempien ryhmissä.

Maksujärjestelmän yleisiä periaatteita
•

15-16-vuotiaiden sarjojen nivelvaiheessa, varsinkin jos ryhmässä on eri ikäisiä urheilijoita, harkitaan
ryhmäkohtaisesti kuuluuko ryhmä kertaperusteisen vai kokonaisvaltaisen valmennusmaksun piiriin.

•

Samassa ryhmässä samassa valmennuksessa olevat urheilijat ovat saman maksuperusteen piirissä, jolloin
samanlaisesta valmennuksesta maksetaan saman verran.

•

Ryhmien sisällä voimme joustaa maksujen suuruudessa esimerkiksi silloin, jos urheilija käy harjoituksissa jonkun
muun urheilulajin aktiivisen harjoittelun takia selvästi vähemmän kuin ryhmän muut urheilijat.

•

Ryhmien ja urheilijoiden laskutuskausi on lokakuun alusta syyskuun loppuun, eli maksut tarkistetaan aina
syksyllä uuden harjoituskauden alkaessa ja mahdolliset muutokset vanhempaan ikäryhmään siirryttäessä tulevat
voimaan lokakuun alussa.

Maksujärjestelmän yleisiä periaatteita
•

Mikäli harjoituksia ei voida järjestää seurasta riippumattomista syistä johtuen, seura ei palauta jo maksettuja
maksuja. Pitämättä jääneiden harjoituskertojen maksut pyritään huomioimaan seuraavan laskutuskauden
maksuissa tai korvaavilla harjoituskerroilla.

•

Mikäli harrastaja lopettaa harrastamisen seurasta riippumattomasta syystä johtuvan harjoitustauon aikana, jo
maksettuja maksuja ei palauteta.

Vuosimaksu = Valmennusmaksu + Jäsenmaksu
•
•
•
•

Koko vuoden valmennusmaksu jaetaan kuukausieriin ja laskutetaan kahden kuukauden jaksoissa.
Seuran jäsenmaksu laskutetaan tammikuun valmennusmaksulaskutuksen yhteydessä.
Uusien ympärivuotisissa ryhmissä aloittavien urheilijoiden valmennusmaksut käynnistyvät ensimmäiseltä täydeltä
harjoituskuukaudelta. Ensimmäisen laskun yhteydessä laskutetaan myös ko kalenterivuoden jäsenmaksu.
Urheilija voi käydä kokeilemassa harjoituksissa kaksi kertaa kuluitta ilman sitoutumista maksuihin.

Esimerkki: 12-vuotias harjoittelee kolme kertaa viikossa, jolloin kuukausierän suuruus on 47 euroa, eli kahden kuukauden
laskutusjakson maksu on 94 euroa. Tammikuussa laskutetaan lisäksi 20 euron jäsenmaksu.
Laskutuskaudet
VALMENNUSMAKSU OSA 1 loka-marras
VALMENNUSMAKSU OSA 2 joulu-tammi + jäsenmaksu
VALMENNUSMAKSU OSA 3 helmi-maalis
VALMENNUSMAKSU OSA 4 huhti-touko
VALMENNUSMAKSU OSA 5 kesä-heinä
VALMENNUSMAKSU OSA 6 elo-syys

Laskutuksen ajankohta
MARRASKUUN ALKU
TAMMIKUUN ALKU
MAALISKUUN ALKU
TOUKOKUUN ALKU
HEINÄKUUN ALKU
SYYSKUUN ALKU

15-vuotiaiden ja nuorempien kilparyhmien ja
kaikkien perusryhmien valmennusmaksut
YLEISURHOILUKOULUT
7-8v
1 x viikko
2 x viikko

22 € / kuukausi
27 € / kuukausi

KILPARYHMÄT
9-10v
1 x viikko
2 x viikko
11-13v
2 x viikko
3 x viikko
14-15v
3 x viikko
4 x viikko

32 € / kuukausi
38 € / kuukausi
38 € / kuukausi
47 € / kuukausi
49 € / kuukausi
58 € / kuukausi

PERUSRYHMÄT
10-13v
12-13v
14-20v
14-20v

1 x viikko
2 x viikko
1 x viikko
2 x viikko

31 € / kuukausi
38 € / kuukausi
32 € / kuukausi
39 € / kuukausi

HUOM!
Lisäksi alle 15-vuotiailla on mahdollisuus 30 euron ”kokeile
pois” maksuun, joka sisältää jäsenmaksun, lisenssin ja
osallistumisoikeuden tilastopajacupin kisoihin yhden kesän
ajaksi.

Jäsenmaksu: 15-vuotiailta ja nuoremmilta 20 € / vuosi, tätä vanhemmilta 30 € / vuosi.
Sisaralennus: Vähennetään loka-marraskuun valmennusmaksusta; 2. lapsesta 20 €, 3. lapsesta 40€ ja 4. lapsesta 50 € / vuosi.
Toimitsijavelvoite: 5 krt / vuosi / perhe.

16-vuotiaiden ja vanhempien urheilijoiden
valmennusmaksut
•

Kategoria 1, 17-vuotiaiden sarja

73 € / kuukausi

•

Kategoria 2, 19-vuotiaiden sarja

86 € / kuukausi

•

Kategoria 3, yli 20-vuotiaat

86 € / kuukausi

•

Kategoria 4, räätälöity vuosimaksu, jossa valmennuksen osuus on sovittu valmentajan kanssa pienemmäksi tai
suuremmaksi kuin ”listahintaisissa” kategorioissa 1-3.
✓ Seuran kuluihin jäävä osuus urheilijan valmennusmaksusta pysyy saman ikäisillä ja tasoisilla urheilijoilla aina
samana, mutta valmentajan osuus voi vaihdella.
•

Jäsenmaksu 30 € / vuosi laskutetaan tammikuun laskutuksen yhteydessä.

15-vuotiaiden ja nuorempien kilparyhmien ja
kaikkien perusryhmien vuosimaksut sisältävät
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9-vuotiaiden ja vanhempien kilparyhmissä ohjatut harjoitukset vähintään 45 viikolta vuodessa.
8-vuotiaiden ja nuorempien ympärivuotisissa ryhmissä ja kaikissa perusryhmissä ohjatut harjoitukset vähintään 42 viikolta
vuodessa.
Seuran jäsenmaksun ja jäsenedut (esim. alennukset seuran omiin juoksutapahtumiin).
Yleisurheilulisenssin, joka kaudella 2021 sisältää lisenssivakuutuksen 2008 ja aikaisemmin syntyneille.
Sisäänpääsyn Kupittaan urheiluhallissa pidettäviin harjoituksiin talvikauden aikana (14-15v ranneke Kupittaan urheiluhalliin).
Seuran harjoitusvälineiden käyttö.
Ilmoittautumismaksut seuran omiin kilpailuihin, pm-kilpailuihin, SM-kilpailuihin ja seuraotteluihin (ennakkoilmoittautuminen).
Bussikyydit seuracupin finaaliin, seuraotteluihin ja SM-viesteihin (SM-viesteissä nuorin sarja 15-vuotiaat) joukkueisiin valituille
urheilijoille.
SM-kisojen kyydit ja majoitukset urheilijalle ja valmentajalle seuran SM-kisojen korvausperusteiden mukaisesti.
ANMJ-leiritykseen valituille urheilijoille kustannetaan 1 leiri, valmentajille korvataan kaikki ANMJ-leirit (vain 1 valmentaja /
urheilija).
Toimistopalvelut.

16-vuotiaiden ja vanhempien urheilijoiden
vuosimaksut sisältävät
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Harjoittelun ohjelmointi ja tarvittava määrä ohjattuja harjoituksia harjoituskaudesta ja -viikosta riippuen.
Seuran jäsenmaksun ja jäsenedut (esim. alennukset seuran omiin juoksutapahtumiin).
Yleisurheilulisenssin, ei sisällä enää lisenssivakuutusta.
Sisäänpääsyranneke Kupittaan urheiluhalliin (alle 20-vuotiaat).
20-vuotiailla ja vanhemmilla mahdollisuus ostaa seurahintaisia käyntikertoja urheiluhalliin hintaan 2 € / kerta.
Seuran harjoitusvälineiden käyttö.
Ilmoittautumismaksut seuran omiin kilpailuihin, pm-kilpailuihin, SM-kilpailuihin ja seuraotteluihin (ennakkoilmoittautuminen).
Bussikyydit seuracupin finaaliin, seuraotteluihin ja SM-viesteihin joukkueisiin valituille urheilijoille.
SM-kisojen kyydit ja majoitukset urheilijalle ja valmentajalle seuran SM-kisojen korvausperusteiden mukaisesti.
ANMJ-leiritykseen valituille urheilijoille kustannetaan 1 leiri, valmentajille korvataan kaikki ANMJ-leirit (vain 1 valmentaja /
urheilija).
NMJ-ryhmään valituille urheilijoille kustannetaan leirityksen kustannuksista maksimissaan yhteensä 300 € (korvauksen voi
saada omakustanteisista leireistä tai koko leiritykseen määritettävästä omavastuuosuudesta).
Mahdollisuus valmennustukeen seuran valmennustukiperusteiden mukaisesti.
Toimistopalvelut.

Urheilijoiden seuramaksut
•
•

•

Seuraavat urheilijan tason mukaan määräytyvät maksukategoriat ovat tarkoitettu niille urheilijoille, jotka eivät
maksa seuralle valmennusmaksua.
Nämä maksut sisältävät valmennusta ja alla mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta kaikki samat edut kuin
valmennusmaksut.

-

14-vuotiaiden ja vanhempien urheilijoiden seuramaksu 225 €, laskutetaan kuudessa 37,5 € erässä. Lisäksi
laskutetaan seuran jäsenmaksu tammikuun laskutuksen yhteydessä.
Ei sisällä valmennusta.

•
-

Edustusurheilijan (vähintään 9 pisteen urheilija) perusmaksu 105 €.
Ei sisällä valmennusta.

•
-

14-vuotiaiden ja vanhempien urheilijoiden perusmaksu 105 €.
Ei sisällä valmennusta, SM-kisojen kuluja, ANMJ- tai NMJ-leiritystukea eikä oikeutta valmennustukeen. Ei sisällä
myöskään SAUL:n eikä para-kisojen kuluja.

