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Jäsen- ja kausimaksuja koskevat laskutus- ja palautusehdot     
                      päivitetty 7/2020 
 

Jäsen- ja kausimaksut sekä muut kulut 
 
Jäsenmaksu 

 
Voimistelu- ja urheiluseura Turun Rientävä ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka 
pääasiallinen tarkoitus on tuottaa palveluja vain jäsenilleen. Jokaisen seuramme 
toimintaan osallistuvan lapsen ja aikuisen on liityttävä seuran jäseneksi ja 
suoritettava seuran jäsenmaksu. Seuran jäsenyydestä maksetaan jäsenmaksu yhden 
(1) kerran vuodessa. Jäsenmaksu laskutetaan kausimaksun yhteydessä. 
Jäsenmaksuvelvoite koskee myös seuran ohjaajia, valmentajia ja toimihenkilöitä, 
joille toimitetaan jäsenmaksulasku erikseen. 

 
Jäsenmaksu maksetaan kalenterivuosittain. Jäsenmaksu veloitetaan kevätkauden 
kausimaksun yhteydessä. Jäsenmaksu veloitetaan uusilta harrastajilta (eivät ole 
osallistuneet toimintaan kevätkaudella) syyskauden kausimaksun yhteydessä. 
Kevätkaudella jäsenmaksun maksaneilta (vanhoilta harrastajilta) ei veloiteta 
syyskaudella jäsenmaksua.  

 
Jäsenmaksun maksaminen on edellytys liikuntaharrastukseen osallistumiselle. 
Vuoden 2020 jäsenmaksu on alle 15-vuotiailta 5 € ja yli 15-vuotiailta 10 €. 
Mikäli henkilö lopettaa harrastamisen seurassa, seuran jäsenyys päättyy 
automaattisesti kuluvan kalenterivuoden viimeisenä päivänä. Jäsenmaksua ei 
palauteta. Jäsenmaksu ei sisällä vakuutusta.  

 
 
Kausimaksu 

Kausimaksun suuruus määräytyy lapsen harjoituskertojen ja harrastetason mukaan. 
Kausimaksuun sisältyy kuhunkin kauteen kuuluvat säännölliset viikoittaiset 
harjoituskerrat, harjoitustilat, ohjaus/valmennus sekä materiaalikulut. Kausimaksuun 
ei sisälly säännöllisten viikoittaisten harjoituskertojen ulkopuolisia, ns. ylimääräisiä 
harjoituskertoja tai ilmoitetun kauden ulkopuolisia harjoituskertoja, lisenssimaksua 
eikä vakuutusta.  
 
Mikäli ryhmän harrastajien liikuntatunteihin kuuluu tarravihko tai liikuntapassi, 
jokaiselle harrastajalle jaetaan vain yksi (1) tarravihko tai liikuntapassi lukuvuoden 
aikana. Materiaalit vaihtelevat ryhmäkohtaisesti. Tarravihko tai liikuntapassi jaetaan 
harrastajalle vasta sen jälkeen, kun kausimaksu on suoritettu seuralle. 

Kausimaksun hintaan sisältyy ainoastaan yksi (1) tarravihko/harrastaja tai yksi (1) 
liikuntapassi/harrastaja. Mikäli tarravihko tai liikuntapassi katoaa tai tuhoutuu kesken 
lukuvuoden, harrastajalla on mahdollista ostaa kadonneen tai tuhoutuneen tarravihon 
tai liikuntapassin tilalle uusi (tarravihon hinta 3 € ja liikuntapassin hinta 7 €). 

 
Kilpailevien / esiintyvien ryhmien ja joukkueiden muita kuluja koskevat ehdot 

Kilpailevilla joukkueilla ja esiintyvillä ryhmillä voi olla mm. kilpailumaksuja sekä 
varustehankintoja, jotka laskutetaan erikseen osallistumisten ja tilausten mukaan. 
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Kilpailujen osallistumismaksut ja muut kilpailuihin liittyvät kulut eivät sisälly 
kausimaksuun. 

 
Kilpailevalta joukkueelta ja esiintyvällä ryhmältä peritään erikseen lisäkustannukset 
tarvittavista lisävuoroista ja lisäharjoituskerroista, kilpailuasuista ja 
varustehankinnoista, kilpailumatkoista (osallistumiskulut, matka-, majoitus- ja 
ruokailukustannukset) ymv. 
 
Kustannusarvio kauden tapahtumista ja mahdollisista muista ylimääräisistä 
kustannuksista arvioidaan kunkin ryhmän / joukkueen osalta etukäteen erikseen ja 
kustannuksista tiedotetaan harrastajien huoltajia hyvissä ajoin etukäteen. Laskutus 
tapahtuu seurantoimesta erillisellä harrastajakohtaisella laskutuksella. 

 
Kilpailevien joukkueiden jäsenet voidaan velvoittaa hankkimaan yhtenäiset edustus- 
/treeniasut. Joukkuevarusteiden maksuja ei palauteta. Harrastaja on mahdollisesta 
lopettamisesta tai loukkaantumisesta huolimatta velvoitettu maksamaan tilatut 
varusteet kokonaisuudessaan. 

 
Kilpailevien joukkueiden osalta kauden kisapäivät ilmoitetaan kauden alussa siltä 
osin kuin ne ovat kauden alussa tiedossa. Mikäli kilpailevan joukkueen jäsen ei voi 
osallistua kilpailumatkalle, tulee tästä ilmoittaa valmentajalle viipymättä kirjallisesti 
kauden alussa, mutta kuitenkin viimeistään kunkin kilpailun viimeiseen 
ilmoittautumispäivään mennessä. Lähtökohtaisesti kaikille joukkueen 
jäsenille varataan paikka kilpailusta riippumatta siitä, onko harrastaja kilpailevassa 
kokoonpanossa vai varamiehenä. 

 
Mikäli harrastaja ilmoittaa kilpailusta poisjäämisestä kilpailun viimeisen 
ilmoittautumispäivämäärän jälkeen ja tästä seuraa se, ettei kilpaileva joukkue pysty 
osallistumaan kilpailuihin, on kilpailusta poisjäävä joukkueen jäsen velvollinen 
hyvittämään seuralle 25 % kilpailun osallistumismaksusta. Myös tilatut tuotteet ja 
muut aiheutuneet kulut laskutetaan normaalisti, vaikka harrastaja ei osallistuisi 
kilpailuihin. Vaikka harrastaja lopettaisi kesken kauden, harrastajalta peritään 
kilpailuihin ilmoittautumisesta syntyneet todelliset kustannukset, tilatut tuotteet sekä 
muut aiheutuneet todelliset kulut. 
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Laskutus- ja palautusehdot 

Voimistelu- ja urheiluseura Turun Rientävä ry pidättää oikeuden maksujen muutoksiin. 
 

Uusi harrastaja 
Uusi harrastaja voi osallistua kauden aikana ensimmäiselle tunnille maksutta. 
Ensimmäinen tunti on uudelle harrastajalle ns. maksuton kokeilutunti. Ensimmäisellä 
tunnilla (ns. kokeilutunnilla) tarkoitetaan sitä tuntia, johon harrastajan on mahdollista 
osallistua ilmoittautumishetken ajankohdasta lukien seuraavaksi. Esimerkiksi jos 
ilmoittautuminen on tehty keskiviikkona ja tunti on heti seuraavana päivänä torstaina, 
torstain tunti on uuden harrastajan ns. kokeilutunti.  
 
Ensimmäiselle tunnille (kokeilutunnille) osallistumisen edellytyksenä on, että uusi 
harrastaja on ilmoittautunut ryhmään sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta. 
Ryhmien tunneille ei voi osallistua ilman, että harrastaja on ilmoitettu ryhmään 
ennakkoon.  
 
Uudelle harrastajalle lähetetään lasku sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta. 
Uuden harrastajan osalta jäsen- ja kausimaksu erääntyy maksettavaksi 14 päivän 
kuluttua ilmoittautumisesta. Lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä, vaikka lasku 
erääntyisi ennen kuin sen ryhmän tunti, johon uusi harrastaja on ilmoittautunut, on 
pidetty.  

 
Eräpäivä ennen kokeilutunnin ajankohtaa 

Tunneille ilmoittautuneiden ja osallistuvien ja osallistumatta jättäneiden harrastajien 
käyntikertoja seurataan tuntikohtaisesti.  
 
Ensimmäiselle tunnille (kokeilutunnille) osallistumisen edellytyksenä on, että uusi 
harrastaja on ilmoittautunut ryhmään sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta ja 
maksanut laskun eräpäivään mennessä, mikäli lasku on erääntynyt maksettavaksi 
ennen kuin on harrastajan ensimmäinen tunti (kokeilutunti).  
 
Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, harrastaja ei voi osallistua 
kokeilutunnille. Mikäli laskua ei ole maksettu, ohjaajalla/valmentajalla on oikeus olla 
ottamatta harrastajaa tunnille niin kauan kuin lasku on maksamatta.  
 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Uusi harrastaja vahvistaa itselleen 
paikan ryhmässä ainoastaan maksamalla laskun eräpäivään mennessä. Harrastajalla 
ei ole oikeutta saada ryhmäkohtaista materiaalia (tarravihko, liikuntapassi tmv) ennen 
kuin lasku on maksettu. 

 
Mikäli harrastaja ei osallistu sille tunnille, joka järjestetään ilmoittautumishetken 
ajankohdasta seuraavaksi (kokeilutunnille), katsotaan ns. maksuttoman kokeilutunnin 
tulleen käytetyksi eikä jäsen- ja kausimaksua palauteta, vaikka harrastaja ei jatkaisi 
harrastustaan.  

 
 Peruuttaminen määräajassa 

Mikäli harrastaja ei kokeilutunnin jälkeen halua aloittaa harrastusta ja jäsen- ja 
kausimaksu on maksettu, jäsen- ja kausimaksu palautetaan harrastajalle takaisin 
ainoastaan, jos peruutus on tehty määräaikaan mennessä.  
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Peruutus ryhmään osallistumisesta ja pyyntö jäsen- ja kausimaksun 
takaisinmaksusta tulee tehdä kuuden (6) päivän kuluessa kokeilutunnista (esimerkiksi 
jos kokeilutunti on ollut maanantaina, peruutus on tehtävä viimeistään saman viikon 
sunnuntaina). Peruutukselle asetettuun määräaikaan ei vaikuta se, onko harrastaja 
osallistunut tosiasiallisesti kokeilutunnille. Olennaista on se, että hänellä on ollut 
seuran tarjoama mahdollisuus maksuttomaan kokeilutuntiin. Mikäli peruutusta 
ryhmään osallistumisesta ole tehty edellä mainittuun määräaikaan mennessä, jäsen- 
ja kausimaksua ei palauteta, vaikka harrastaja ei jatkaisi harrastustaan.  

 
Eräpäivä kokeilutunnin jälkeen, mutta ennen ryhmän seuraavaa tuntia 

Tunneille ilmoittautuneiden ja osallistuvien ja osallistumatta jättäneiden harrastajien 
käyntikertoja seurataan tuntikohtaisesti.  
 
Mikäli harrastaja osallistuu kokeilutunnille tai hänellä on ollut siihen seuran tarjoama 
mahdollisuus ja laskun eräpäivä on kokeilutunnin jälkeen, mutta ennen ryhmän 
seuraavaa tuntia, lasku on maksettava eräpäivään mennessä. Laskun 
maksamisvelvoite ei ole riippuvainen siitä, onko harrastaja tosiasiallisesti hyödyntänyt 
mahdollisuutensa osallistua maksuttomalle kokeilutunnille.  
 
Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, harrastaja ei voi osallistua 
kokeilutunnin jälkeisille tunneille maksutta. Kokeilutunnin jälkeisille tunneille 
osallistumisen ehtona on, että lasku on maksettu. Mikäli laskua ei ole maksettu, 
ohjaajalla/valmentajalla on oikeus olla ottamatta harrastajaa tunnille niin kauan kuin 
lasku on maksamatta. Harrastaja vahvistaa itselleen paikan ryhmässä ainoastaan 
maksamalla laskun eräpäivään mennessä.  
 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Uusi harrastaja vahvistaa itselleen 
paikan ryhmässä ainoastaan maksamalla laskun eräpäivään mennessä. Harrastajalla 
ei ole oikeutta saada ryhmäkohtaista materiaalia (tarravihko, liikuntapassi tmv) ennen 
kuin lasku on maksettu. 

 
Peruuttaminen määräajassa 
Mikäli harrastaja on osallistunut kokeilutunnille tai hänellä olisi ollut siihen seuran 
tarjoama mahdollisuus ja lasku erääntyy maksettavaksi kokeilutunnin ja seuraavan 
tunnin välisenä aikana eikä harrastaja halua kokeilutunnin jälkeen aloittaa 
harrastusta, jäsen- ja kausimaksua koskeva lasku peruutetaan harrastajan osalta  
ainoastaan, jos pyyntö peruutuksesta on tehty määräaikaan mennessä.  
 
Peruutus ryhmään osallistumisesta ja pyyntö jäsen- ja kausimaksua koskevan laskun 
peruuttamisesta tulee tehdä ennen laskussa ilmoitettua eräpäivää (esimerkiksi jos 
kokeilutunti on ollut maanantaina ja lasku erääntyy maksettavaksi saman viikon 
keskiviikkona, peruutus on tehtävä viimeistään keskiviikkoon mennessä).  
 
Peruutukselle asetettuun määräaikaan ei vaikuta se, onko harrastaja osallistunut 
tosiasiallisesti kokeilutunnille. Olennaista on se, että hänellä on ollut seuran tarjoama 
mahdollisuus maksuttomaan kokeilutuntiin. Mikäli peruutusta ryhmään 
osallistumisesta ei ole tehty ennen kuin lasku on erääntynyt maksettavaksi, jäsen- ja 
kausimaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Mikäli peruutusta ei ole tehty 
laskun eräpäivään mennessä eikä laskua ole maksettu, ilmoittautuneelle harrastajalle  
lähetetään ensin maksumuistutus, jonka jälkeen saatava siirretään perintätoimistolle 
hoidettavaksi. 
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Eräpäivä kokeilutunnin ja ryhmän seuraavan tunnin jälkeen 

Tunneille ilmoittautuneiden ja osallistuvien ja osallistumatta jättäneiden harrastajien 
käyntikertoja seurataan tuntikohtaisesti.  
 
Mikäli harrastaja osallistuu kokeilutunnille tai hänellä on ollut siihen seuran tarjoama 
mahdollisuus ja laskun eräpäivä on vasta kokeilutunnin ja ryhmän seuraavan tunnin 
jälkeen, lasku on maksettava eräpäivään mennessä. Laskun maksamisvelvoite ei ole 
riippuvainen siitä, onko harrastaja tosiasiallisesti hyödyntänyt mahdollisuutensa 
osallistua maksuttomalle kokeilutunnille.  
 
Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, harrastaja ei voi osallistua 
kokeilutunnin jälkeisille tunneille maksutta. Kokeilutunnin jälkeisille tunneille 
osallistumisen ehtona on, että lasku maksetaan eräpäivään mennessä. Mikäli laskua 
ei ole maksettu eräpäivään mennessä, ohjaajalla/valmentajalla on oikeus olla 
ottamatta harrastajaa tunnille niin kauan kuin lasku on maksamatta. Näin toimitaan, 
mikäli lasku on jo erääntynyt maksettavaksi.  
 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Uusi harrastaja vahvistaa itselleen 
paikan ryhmässä ainoastaan maksamalla laskun eräpäivään mennessä. Harrastajalla 
ei ole oikeutta saada ryhmäkohtaista materiaalia (tarravihko, liikuntapassi tmv) ennen 
kuin lasku on maksettu. 

 
Peruuttaminen määräajassa 
Mikäli harrastaja on osallistunut kokeilutunnille tai hänellä olisi ollut siihen seuran 
tarjoama mahdollisuus ja lasku erääntyy maksettavaksi kokeilutunnin ja seuraavan 
tunnin jälkeen eikä harrastaja halua kokeilutunnin jälkeen aloittaa harrastusta, jäsen- 
ja kausimaksua koskeva lasku peruutetaan harrastajan osalta ainoastaan, jos pyyntö 
peruutuksesta on tehty määräaikaan mennessä.  
 
Peruutus ryhmään osallistumisesta ja pyyntö jäsen- ja kausimaksua koskevan laskun 
peruuttamisesta tulee tehdä kuuden (6) päivän kuluessa kokeilutunnista (esimerkiksi 
jos kokeilutunti on ollut maanantaina, mutta lasku erääntyy maksettavaksi vasta 
seuraavan viikon tiistaina, peruutus on tehtävä viimeistään päivää ennen ryhmän 
seuraavaa tuntia eli saman viikon sunnuntaina, jolloin kokeilutunti on ollut).  
 
Peruutukselle asetettuun määräaikaan ei vaikuta se, onko harrastaja osallistunut 
tosiasiallisesti kokeilutunnille. Olennaista on se, että hänellä on ollut seuran tarjoama 
mahdollisuus maksuttomaan kokeilutuntiin. Mikäli peruutusta ryhmään 
osallistumisesta ei ole tehty edellä mainittuun määräaikaan mennessä, seuralla on 
oikeus olettaa, että ilmoittautunut harrastaja jatkaa harrastamista seurassa ja 
harrastajalla on velvoite maksaa lasku eräpäivään mennessä. Mikäli laskua ei ole 
maksettu eräpäivään mennessä, ilmoittautuneelle harrastajalle lähetetään ensin 
maksumuistutus, jonka jälkeen saatava siirretään perintätoimistolle hoidettavaksi. 

 
Osallistumisen peruuttaminen 

 Maksu tulee suorittaa eräpäivään mennessä. Poikkeavista maksujärjestelyistä on 
sovittava seuran maksuista vastaavan edustajan kanssa kirjallisesti sähköpostilla 
jasenasiat@turunrientava.fi hyvissä ajoin ennen laskun eräpäivää. 
 

 Kirjallinen ilmoitus osallistumisen peruttamisesta on tehtävä näiden ehtojen mukaiseen 
määräaikaan mennessä. Osallistumisen peruuttamisesta on ilmoitettava sähköpostitse 
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osoitteeseen jasenasiat@turunrientava.fi ja otsikoida viesti ”Osallistumisen 
peruuttaminen”/Harrastajan nimi. 

 Kirjallinen ilmoittamatta jättäminen merkitsee harrastajan jatkamista ja joko 
o seuran oikeutta olla palauttamatta maksettua kausi- ja jäsenmaksua; tai  
o harrastajan velvoitetta suorittaa kausi- ja jäsenmaksu eräpäivään mennessä ja 

mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, seuran oikeutta periä 
ilmoittautuneelta harrastajalta erääntynyt laskusaatava.  

 Mikäli harrastaja ei peruuta osallistumista määräaikaan mennessä sähköpostitse, 
harrastaja on velvollinen maksamaan seuran jäsenmaksun ja kausimaksun 
kokonaisuudessaan mahdollisine viivästyskorkoineen ja maksumuistutus- ja 
perintäkuluineen. 

 
Maksujen periminen 

 Jos laskua ei makseta eräpäivään mennessä, harrastaja menettää oikeutensa osallistua 
ryhmän/joukkueen harjoituksiin ja muuhun toimintaan siihen saakka, kunnes 
erääntyneet maksut on suoritettu kokonaisuudessaan.  

 Mikäli laskua ei makseta eräpäivään, peritään maksumuistutuksen lähetyksestä 5 €:n 
muistutusmaksu sekä viivästyskorko. Harrastaja on velvollinen suorittamaan laskun pääoman 
ja viivästyskoron lisäksi muistutuskulun. 

 Mikäli laskua ei makseta maksumuistutuksesta huolimatta, seura siirtää viipymättä laskun 
perintätoimistolle hoidettavaksi.  

 Viivästyskorko määräytyy voimassaolevan korkolain mukaan ja saatavan perintäkulut kulloinkin 
voimassaolevan lain mukaisesti. 

 
 

Vanha harrastaja 

Vanha harrastaja ilmoittautuu ryhmään sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta ja 
lasku lähetetään sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Kevätkaudella 
harrastaneen henkilön osalta jäsenmaksu on erääntynyt maksettavaksi tammikuussa 
eikä vanha harrastaja maksa syyskaudella jäsenmaksua.  
 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Vanhan harrastajan kausimaksu 
erääntyy maksettavaksi 14 päivän kuluttua ilmoittautumisesta. Lasku on maksettava 
eräpäivään mennessä. Vanha harrastaja vahvistaa itselleen paikan ryhmässä 
ainoastaan maksamalla laskun eräpäivään mennessä.  Vanhoilla harrastajilla ei ole 
ns. maksutonta kokeilutuntia, mikäli vanha harrastaja ilmoittautuu sellaiseen 
ryhmään, jossa hän on harrastanut jo aikaisemmin. 

 
Eräpäivä ennen kuin kausi alkaa 

Tunneille osallistumisen edellytyksenä on, että vanha harrastaja on ilmoittautunut 
ryhmään sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta ja maksanut laskun eräpäivään 
mennessä, mikäli lasku on erääntynyt maksettavaksi ennen kuin kausi on alkanut. 
 
Laskujen maksutilanne tarkistetaan ennen kauden alkua. Tunneille ilmoittautuneiden 
ja osallistuvien ja osallistumatta jättäneiden harrastajien käyntikertoja seurataan 
tuntikohtaisesti. Vanhoille harrastajille pyritään jakamaan ryhmäkohtainen materiaali 
(tarravihko, liikuntapassi tmv) heti kauden alussa, mikäli lasku on maksettu. Mikäli 
laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, vanha harrastaja ei voi osallistua  
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tunneille. Mikäli laskua ei ole maksettu, ohjaajalla/valmentajalla on oikeus olla 
ottamatta vanhaa harrastajaa tunnille niin kauan kuin lasku on maksamatta. 

 
 Peruuttaminen määräajassa 

Peruutus ryhmään osallistumisesta ja pyyntö jäsen- ja kausimaksua koskevan laskun 
peruuttamisesta tulee tehdä ennen laskussa ilmoitettua eräpäivää. Mikäli peruutusta 
ryhmään osallistumisesta ei ole tehty ennen kuin lasku on erääntynyt maksettavaksi, 
seuralla on oikeus olettaa, että vanha harrastaja jatkaa harrastustaan ja jäsen- ja 
kausimaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Mikäli peruutusta ei ole tehty 
laskun eräpäivään mennessä eikä laskua ole maksettu, ilmoittautuneelle harrastajalle 
lähetetään ensin maksumuistutus, jonka jälkeen saatava siirretään perintätoimistolle 
hoidettavaksi. 
 
Mikäli vanha harrastaja ei aloita harrastusta, mutta vanha harrastaja on jo maksanut 
jäsen- ja kausimaksun, jäsen- ja kausimaksua ei palauteta.  

 
Eräpäivä kauden alkamisen jälkeen 

Tunneille osallistumisen edellytyksenä on, että vanha harrastaja on ilmoittautunut 
ryhmään sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Mikäli vanhan harrastajan 
lasku erääntyy maksettavaksi vasta sen jälkeen, kun kausi on jo käynnistynyt, 
vanhalla harrastajalla on oikeus osallistua tunneille, mutta velvollisuus maksaa lasku 
eräpäivään mennessä. 
 
Laskujen maksutilannetta seurataan ajantasaisesti. Tunneille ilmoittautuneiden ja 
osallistuvien ja osallistumatta jättäneiden harrastajien käyntikertoja seurataan 
tuntikohtaisesti. Mikäli laskua ei ole maksettu kauden käynnistymisen jälkeen 
eräpäivään mennessä, vanha harrastaja ei voi enää osallistua eräpäivän jälkeisille 
tunneille ennen kuin lasku on maksettu. Mikäli laskua ei ole maksettu, 
ohjaajalla/valmentajalla on oikeus olla ottamatta vanhaa harrastajaa tunnille niin 
kauan kuin lasku on maksamatta. 
 
Vanhoille harrastajille pyritään jakamaan ryhmäkohtainen materiaali (tarravihko, 
liikuntapassi tmv) heti kauden alussa, mikäli lasku on maksettu. Harrastajalla ei ole 
oikeutta saada ryhmäkohtaista materiaalia (tarravihko, liikuntapassi tmv) ennen kuin 
lasku on maksettu. 
  
Peruuttaminen määräajassa 
Peruutus ryhmään osallistumisesta ja pyyntö jäsen- ja kausimaksua koskevan laskun 
peruuttamisesta tulee tehdä ennen kuin sen ryhmän ensimmäinen tunti järjestetään, 
johon vanha harrastaja on ilmoittautunut. Mikäli peruutusta ryhmään osallistumisesta 
ei ole tehty määräajassa, seuralla on oikeus kauden käynnistymisen jälkeen olettaa, 
että vanha harrastaja jatkaa harrastustaan ja jäsen- ja kausimaksu on maksettava 
eräpäivään mennessä. Mikäli peruutusta ei ole tehty määräaikaan mennessä eikä 
laskua ole maksettu, vanhalla harrastajalla on velvollisuus maksaa lasku. 
Peruutukselle asetettuun määräaikaan ei vaikuta se, onko vanha harrastaja 
tosiasiallisesti osallistunut yhdellekään ryhmän tunnille. Olennaista on se, että hänellä 
on ollut seuran tarjoama mahdollisuus osallistua tunneille. Vanhalle harrastajalle 
lähetetään ensin maksumuistutus, jonka jälkeen saatava siirretään perintätoimistolle 
hoidettavaksi. 
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Vanha harrastaja ilmoittautuu uuteen ryhmään 
Mikäli vanha harrastaja ilmoittautuu sellaiseen ryhmään, jossa vanha harrastaja ei ole 
aikaisemmin harrastanut, tulkitaan vanha harrastaja ns. uudeksi harrastajaksi ja 
hänen kohdallaan noudatetaan uutta harrastajaa koskevia ehtoja. Vanhalla 
harrastajalla on paikka ainoastaan siinä ryhmässä, mihin hän on ilmoittautunut ja 
minkä osalta hän on maksanut laskun eräpäivään mennessä. 
 

Osallistumisen peruuttaminen 

 Maksu tulee suorittaa eräpäivään mennessä. Poikkeavista maksujärjestelyistä on 
sovittava seuran maksuista vastaavan edustajan kanssa kirjallisesti sähköpostilla 
jasenasiat@turunrientava.fi hyvissä ajoin ennen laskun eräpäivää. 

 Kirjallinen ilmoitus osallistumisen peruttamisesta on tehtävä näiden ehtojen mukaiseen 
määräaikaan mennessä. Osallistumisen peruuttamisesta on ilmoitettava sähköpostitse 
osoitteeseen jasenasiat@turunrientava.fi ja otsikoida viesti ”Osallistumisen 
peruuttaminen”/Harrastajan nimi. 

 Kirjallinen ilmoittamatta jättäminen merkitsee harrastajan jatkamista ja joko 
o seuran oikeutta olla palauttamatta maksettua kausi- ja jäsenmaksua; tai  
o harrastajan velvoitetta suorittaa kausi- ja jäsenmaksu eräpäivään mennessä ja 

mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, seuran oikeutta periä 
ilmoittautuneelta harrastajalta erääntynyt laskusaatava.  

 Mikäli harrastaja ei peruuta osallistumista määräaikaan mennessä sähköpostitse, 
harrastaja on velvollinen maksamaan seuran jäsenmaksun ja kausimaksun 
kokonaisuudessaan mahdollisine viivästyskorkoineen ja maksumuistutus- ja 
perintäkuluineen. 

 
Maksujen periminen 

 Jos laskua ei makseta eräpäivään mennessä, harrastaja menettää oikeutensa osallistua 
ryhmän/joukkueen harjoituksiin ja muuhun toimintaan siihen saakka, kunnes 
erääntyneet maksut on suoritettu kokonaisuudessaan.  

 Mikäli laskua ei makseta eräpäivään, peritään maksumuistutuksen lähetyksestä 5 €:n 
muistutusmaksu sekä viivästyskorko. Harrastaja on velvollinen suorittamaan laskun pääoman 
ja viivästyskoron lisäksi muistutuskulun. 

 Mikäli laskua ei makseta maksumuistutuksesta huolimatta, seura siirtää viipymättä laskun 
perintätoimistolle hoidettavaksi.  

 Viivästyskorko määräytyy voimassaolevan korkolain mukaan ja saatavan perintäkulut kulloinkin 
voimassaolevan lain mukaisesti. 
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Poissaolot kauden aikana 

 Ohjaajat ja valmentajat ylläpitävät harrastajista läsnäoloseurantalistaa koko kauden 
ajan.  

 Harrastajasta johtuvia käyttämättä jääneitä tunteja ei hyvitetä. Tilapäisiä ja 
lyhytaikaisia poissaoloja ei hyvitetä.  

 Perheiden lomamatkat tai harrastajan normaaliksi katsottava sairastelu eivät oikeuta 
kausimaksun hyvittämiseen.  

 Maksettuja maksuja ei hyvitetä, vaikka harrastaja lopettaisi kesken kauden. 
 
Kausimaksun osittainen hyvittäminen poikkeustapauksissa: 
 
Muutto toiselle paikkakunnalle 

 Mikäli harrastaja muuttaa kesken kauden toiselle paikkakunnalle (vähintään 90 km 
etäisyys harrastussalista), kausimaksusta voidaan hyvittää osuus erillisestä 
kirjallisesta pyynnöstä. 

 Harrastajan on pystyttävä erillisestä pyynnöstä todentamaan muutto toiselle 
paikkakunnalle.  

 Suoritetusta kausimaksusta vähennetään ensin kaikki harjoituskerrat, mitkä seura 
on kauden aikana tarjonnut ennen kuin harrastaja muuttaa toiselle paikkakunnalle. 

 Paikkakunnalta muuton vuoksi kausimaksusta voidaan hyvittää korkeintaan 50 %, 
jos keskeytys tapahtuu ennen kauden puolta väliä. 

 Jos keskeytys tapahtuu kauden puolivälin jälkeen, kausimaksua ei hyvitetä 
lainkaan. 

 Hyvityksestä vähennetään toimistomaksu 5 €.  

 Jäsen- ja kilpailumaksuja ei palauteta. 
 
Harrastajan vakava sairastuminen, tapaturma tai loukkaantuminen 

 Mikäli harrastaja on vakavan sairastumisen, tapaturman tai loukkaantumisen vuoksi 
poissa harjoituksista yhtäjaksoisesti yli kuusi (6) kertaa, kausimaksusta voidaan 
hyvittää osuus erillisestä kirjallisesta pyynnöstä. 

 Lukukauden aikainen kausimaksu voidaan hyvittää osittain ainoastaan harrastajan 
toimittamaa lääkärintodistusta vastaan (esimerkiksi urheiluvamma). 

 Suoritetusta kausimaksusta vähennetään ensin kaikki harjoituskerrat, mitkä seura 
on kauden aikana tarjonnut ennen kuin harrastaja on ilmoittanut kirjallisesti 
pidempiaikaisesta poissaolosta ja toimittanut lääkärintodistuksen nähtäväksi. 

 Vakavan sairauden, tapaturman tai loukkaantumisen vuoksi kausimaksusta voidaan 
palauttaa korkeintaan 50 %, jos keskeytys tapahtuu ennen kauden puolta väliä. 

 Jos keskeytys tapahtuu kauden puolivälin jälkeen, kausimaksua ei hyvitetä 
lainkaan. 

 Hyvityksestä vähennetään toimistomaksu 5 €.  

 Jäsen- ja kilpailumaksuja ei palauteta edes lääkärintodistusta vastaan. 
 
Ilmoitus paikkakunnalta muutosta tai pidempiaikaisesta poissaolosta on tehtävä viipymättä 
sähköpostitse osoitteeseen jasenasiat@turunrientava.fi. Kausimaksun hyvityksestä ja hyvityksen 
suuruudesta sovitaan seuran kausimaksuista vastaavan edustajan kanssa erikseen. 
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Korvaavat tunnit 

Voimistelu- ja urheiluseura Turun Rientävä ry ei ole velvollinen järjestämään 

korvaavaa tuntia, mikäli harrastavalle ryhmälle varattu koulusalivuoro peruutetaan 

muusta kuin Voimistelu- ja urheiluseura Turun Rientävä ry:stä johtuvasta syystä. 

Mahdollisten Voimistelu- ja urheiluseura Turun Rientävä ry:stä johtuvien käyttämättä 
jääneiden tuntien osalta Voimistelu- ja urheiluseura Turun Rientävä ry pyrkii 
järjestämään harrastajille korvaavan tunnin kuluvan kauden aikana. Velvoitetta 
korvaavan tunnin järjestämiseen ei ole. Voimistelu- ja urheiluseura Turun Rientävä ry 
ei anna kausimaksusta hyvitystä, mikäli korvaavaa tuntia ei saada järjestettyä tai 
korvaavan tunnin ajankohta ei sovi harrastajalle. 

 
Ylivoimainen este 

Seuralla ei ole velvollisuutta palauttaa jäsen- ja kausimaksuja takaisin ylivoimaisen 
esteen sattuessa. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen jäsen- 
ja kausimaksun maksamisen jälkeen syntynyt harrastustoiminnan toteuttamisen 
estävä ja maksujen maksamisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava 
tapahtuma, jota ei ole ollut syytä ottaa huomioon jäsen- ja kausimaksua 
maksettaessa ja joka on seurasta ja harrastustoiminnasta riippumaton, eikä sen 
estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta 
ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi tulipalo, vesivahinko, epidemia, 
pandemia tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen seuratoiminnasta 
riippumaton syy. 

 
Määräaikainen poikkeus kausi- ja jäsenmaksujen palautusehtoihin 

Tiedossa ei ole ehtojen julkaisuhetkellä miten kevään 2020 aikana ilmennyt 
maailmanlaajuinen ja maanlaajuinen koronavirusepidemia/-pandemia tulee 
mahdollisesti kehittymään syksyn 2020 aikana ja miten se tulee vaikuttamaan 
seuratoimintaan ja seuran mahdollisuuksiin tarjota liikuntatoimintaa suunnittelulla 
tavalla syyskaudella 2020. Tämän vuoksi seuran kausimaksujen palautusehtoihin on 
tehty poikkeus, joka on voimassa määräaikaisena 6.12.2020 asti.  
 
Mikäli syksyn 2020 aikana ilmenee uusi koronavirusepidemia/-pandemia, joka estää 
seuraa tarjoamasta liikuntatoimintaa tai estää sen jatkamisen kesken syyskauden 
2020, seura hyvittää kausimaksun jäsenelleen seuraavin ehdoin: 

 Mikäli liikuntatoiminnan aloittaminen estyy seuratoiminnasta riippumattomasta 
syystä ns. koronavirusepidemian toisen aallon vuoksi ennen liikuntakauden 
alkua, seura hyvittää jäsenelleen maksetun kausimaksun kokonaisuudessaan 
(100 %) sekä uusien harrastajien osalta jäsenmaksun. Palautuksen 
yhteydessä vähennetään toimistomaksu 5 €. 

 Mikäli liikuntatoiminnan jatkaminen estyy seuratoiminnasta riippumattomasta 
syystä ns. koronavirusepidemian toisen aallon vuoksi aikavälillä 24.8. – 
11.10., seura hyvittää jäsenelleen kausimaksusta puolet (50 %). 
Jäsenmaksua ei hyvitetä. Palautuksen yhteydessä vähennetään 
toimistomaksu 5 €. 

 Viikolla 42 ei pidetä tunteja (syyslomaviikko 12.10. - 18.10.2020) 
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 Mikäli liikuntatoiminnan jatkaminen estyy seuratoiminnasta riippumattomasta 
syystä ns. koronavirusepidemian toisen aallon vuoksi 12.10. tai sen jälkeen, 
seura ei suorita hyvitystä kausimaksusta. Jäsenmaksua ei hyvitetä. 

 
 

Vakuutus 

Voimistelu- ja urheiluseura Turun Rientävä ry:n jäsenet eivät ole 
tapaturmavakuutettuja ohjatuilla tunneilla tai sen järjestämissä tapahtumissa.  
 
Voimistelu- ja urheiluseura Turun Rientävä ry:llä ei ole myöskään vakuutusta, joka 
kattaisi mahdolliset vapaavuoroilla (esim. vapaavuoroilla toteutettavat omaehtoiset tai 
ylimääräiset harjoitukset, leirit, liikunnalliset synttärit) tai yksityistilaisuuksissa (esim. 
juhlat) syntyvät loukkaantumiset tai tapaturmat.  
 
Voimistelu- ja urheiluseura Turun Rientävä ry suosittelee, että kaikki harrastajat ja 
osallistujat ottavat ennen liikuntatunneille ja tapahtumiin osallistumista 
henkilökohtaisen koko liikuntaharrastuskauden ja tapahtumien ajan voimassaolevan 
tapaturmavakuutuksen.   
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