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KAUSIMAKSUJEN PELISÄÄNNÖT
Steelers Hämeenlinna ry on ottanut käyttöön kausimaksujen maksamiseen liittyvän ohjeistuksen koskemaan
jokaista seuran joukkuetta. Tällä ohjeistuksella pyritään helpottamaan joukkueiden talouden läpivientiä koko
kauden osalta. Joukkueissa tapahtuu poikkeuksia kausien aikana ja ohjeistuksella pyritään selkiyttämään
toimintatapoja myös maksujen osalta.


Pelaaja sitoutuu kauden alussa joukkueen kiinteisiin kuluihin, jotka ovat seuraavat:
 Sarjamaksut
 Erotuomarimaksut
 Salivuokrat
 Valmentajaraha
 Jäsen- ja toimintamaksut
Muiden kulujen osalta voidaan sovitella kausimaksuja lopettamistilanteissa mutta edellä mainitut
kiinteät kulut tulevat maksuun myös lopettaneille pelaajille koko kauden osalta. Jos joukkue kokee
asiassa vääryyttä voidaan asia saattaa hallituksen käsiteltäväksi.





Kausimaksujen maksaminen kuukausittain erillisen maksuaikataulun mukaan joka kuukauden 20.
päivään mennessä välillä toukokuu-maaliskuu. Alemmilla ikäluokilla (D-G) kausimaksut laskutetaan
etupainotteisesti joulukuuhun mennessä. Ylemmillä ikäluokilla (A-C) kausimaksut laskutetaan
jaettuna kuukausikohtaisesti eriin edellä mainitulla aikavälillä (touko-maalis).
Maksujen maksamattomuus, vanhempien tai pelaajan toistuva joukkueen toiminnan häiritseminen
voivat estää pelaajaa olemasta osa joukkuetta. Jos huomautuksista huolimatta kausimaksua ei
hoideta tai maksusuunnitelmassa ei pysytä (maksut 2 kk myöhässä) on seurauksena pelaajan
sulkeminen pois joukkueen toiminnasta siihen asti, kunnes maksut on suoritettu. Jos pelaaja
evätään huonon käytöksen vuoksi joukkueen toiminnasta tauolle, on pelaaja tästä huolimatta
velvollinen hoitamaan kausimaksut täysimääräisenä joukkueelle. Joukkueen tulee käsitellä
toimihenkilöiden (valmentaja, jojo, rahuri) sekä asianosaisten (pelaaja+vanhemmat) kanssa
toiminnasta eväämiseen liittyvä syy yhteisessä palaverissa, jotta asiasta ei jäisi epäselvyyksiä
osapuolille.



Mikäli pelaaja joutuu loukkaantumisen vuoksi olemaan pois joukkueen toiminnasta yhtäjaksoisesti yli
kuukauden ajan, peritään kausimaksua loukkaantuneelta pelaajalta seuraavien periaatteiden
mukaisesti:
 mikäli pelaajan loukkaantumisesta johtuva poissaolo harjoituksista alkaa ennen kuukauden
15. päivää, maksetaan loukkaantumiskuukaudelta 50 % kuukauden kausimaksusta
 mikäli pelaajan loukkaantumisesta johtuva poissaolo harjoituksista alkaa kuukauden 15.
päivä tai sen jälkeen, maksetaan loukkaantumiskuukaudelta koko kuukauden kausimaksu ja
loukkaantumisen jälkeiseltä kuukaudelta 50 % kuukauden kausimaksusta
 mikäli loukkaantuminen jatkuu edelleen, maksetaan seuraavista kuukausista edelleen 50 %
kuukauden kausimaksusta, kunnes pelaaja on jälleen pelikuntoinen
 täysimääräinen kuukauden kausimaksu alkaa sinä kuukautena, kun pelaaja palaa
joukkueen harjoituksiin, jos pelaaja palaa joukkueen harjoituksiin kuukauden 15. päivä tai
sen jälkeen, maksetaan tältä kuukaudelta 50 % kuukauden kausimaksusta.
 Pelaajan tulee toimittaa joukkueelle lääkärin todistus loukkaantumisesta mikäli
kausimaksuun haetaan huojennusta.





Tilikauden ylijäämä/alijäämä siirtyy joukkueen mukana seuraavalle tilikaudelle. Mikäli joukkue ei
jatka toimintaansa seuraavana kautena tulee tilikauden tulos olla nolla tai hiukan ylijäämäinen.
Joukkueen tulos ei saa olla alijäämäinen toiminnan loppuessa, silloin alijäämä kerätään joukkueen
pelaajilta siten, että alijäämä katetaan.
Pelaajan vaihtaessa joukkuetta seuran sisällä voidaan pelaajaa koskevat varat siirtää pelaajan
mukana toiseen joukkueeseen.
Pelaajan vaihtaessa seuraa pelaajaa koskevat kerätyt varat jäävät vanhaan seuraan.



Kummipelaajasopimuksista joukkueelle menee 10 % tukisummasta.



