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Harrasteryhmien maksut ja toimintakaudet

Harrasteryhmiltä peritään harrastusmaksu sekä seuran toimintakauden jäsenmaksu.
Attituden toimintavuosi koostuu kahdesta toimintakaudesta, kevät- ja syyskausi.

Harrastusmaksut

Harrastemaksuilla katetaan harrastusryhmän toiminnasta aiheutuvat kulut seuralle. Maksun
suuruuden päättää seura ja se vaihtelee ryhmittäin, riippuen mm. ryhmän koosta, ohjauksen
tasosta sekä harjoitusolosuhteista. Kauden jäsenmaksu laskutetaan ensimmäisen
harrastemaksun yhteydessä ja harrastemaksu laskutetaan kerran kuukaudessa.
Harrastemaksuilla katetaan mm:

● Ohjaajien palkat
● Harjoitusolosuhteiden kulut
● Seuran hallinnolliset kulu

Jäsenmaksut

Seuran jäsenyys on voimassa toimintakausi kerrallaan. Kauden jäsenmaksu peritään
jokaisen toimintakauden ensimmäisen harrastemaksun yhteydessä.

Jäsenen sitoutuminen seuran toimintaan ja maksuihin

Osallistumalla seuran toimintaan, jäsen sitoutuu yksi toimintakausi kerrallaan maksamaan
toimintakauden harrastusmaksut. Alaikäisen jäsenen kohdalla maksujen maksuvelvollisuus
on lapsen huoltajalla.

Harjoituskertojen peruuntuminen seuran toimesta

Jos harjoituskertoja joudutaan perumaan seuran taholta esim. ohjaajan sairastumisen takia,
ensisijainen tapa on järjestää korvaava harjoituskerta heti kun se on mahdollista.

Jäsenen eroaminen kesken toimintakauden

Jäsenellä on mahdollisuus erota seuran toiminnasta kesken toimintakauden, mutta jäsen on
velvollinen maksamaan harrastusmaksun eroamiskuukauden loppuun saakka.

Harrastusmaksusta vapautuminen loukkaantumisen tai sairauden aikana



Loukkaantumisen tai sairastumisen aikana, kun lääkäri on kieltänyt kokonaan seuran
toimintaan osallistumisen, on mahdollisuus anoa vapautusta harrastusmaksusta
lääkärintodistuksessa ilmoitetuksi ajaksi. Jos lääkäri ei ole määrännyt täyttä
osallistumiskieltoa, jäsenelle laaditaan vaihtoehtoinen harjoitusohjelma loukkaantumisesta
tai sairaudesta toipumisen ajaksi.



Seuraukset jäsenelle osoitettujen maksujen laiminlyönnistä

Maksut tulee suorittaa viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Tämän jälkeen jäsenelle
lähetetään muistutuslasku 7 päivän kuluessa eräpäivästä. Jos maksu ei ole suoritettu 14
päivää alkuperäisestä eräpäivästä, lähetetään maksullinen maksuhuomautus. Jos maksua ei
ole suoritettu 4 päivän kuluessa, jäsenen oikeus osallistua seuran toimintaan raukeaa,
kunnes saatava on täysimääräisesti suoritettu. Jäsenellä on mahdollisuus sopia kirjallinen
maksusuunnitelma erääntyneiden maksujen suorittamiseksi, jonka aikana seuran toimintaan
osallistuminen on mahdollista. Jos kirjallisen maksusuunnitelman mukaisia maksuja ei
suoriteta ajallaan, oikeus osallistua seuran toimintaan raukeaa, kunnes saatava on
täysimääräisesti maksettu. Maksut, joita ei seura itse saa perittyä, annettaan
perintätoimiston perittäväksi.

Seuran toiminnan rajoittuminen tai estyminen poikkeustilanteissa

Tilanteissa, joissa seurasta riippumattomista syistä viranomainen tai siihen verrattavissa
oleva taho rajoittaa, joko määräyksin tai suosituksin seuran toimintamahdollisuuksia
suorittaa toimintaansa kokonaan tai osittain, pyrkii seura ensisijaisesti etsimään
vaihtoehtoisia tapoja järjestää toiminta.

Tilanteissa, joissa harjoituspaikan käyttö ei ole syystä tai toisesta mahdollista, pyrkii seura
etsimään korvaavan tilan tai pyrkii etsimään vaihtoehtoisen tavan järjestää toiminta.


