
RTL käytännöt 29.3.2021 alkaen 
Käytännöt ja niihin liittyvät periaatteet koskevat Riihimäen Taitoluistelijoiden kilpa- 
ja kehitysryhmien luistelijoita. 

Vakuutukset 

• Seura vakuuttaa vain luistelukoululaiset. 
• Kaikilla muilla luistelijoilla on oltava voimassa oleva STLL:n luistelupassi. 
• Luistelija/luistelijan huoltaja vastaa urheilutapaturmavakuutuksen voimassaolosta 

koko kauden ajan, myös kesäkauden ajan, jos luistelija osallistuu kesäleireille. 
• Ostaessaan vakuutuksettoman kilpailupassin luistelija tai alaikäisen huoltaja takaa, 

että luistelijalla on oma vakuutus joka on vähintään yhtä kattava kuin lisenssiin 
liitettävä Pohjolan tapaturmavakuutus, Sporttiturva. 

Kausimaksut ja ilmoittautuminen 

• Luistelijaksi ilmoittaudutaan seuran nettisivujen kautta kullekin toimintakaudelle 
erikseen. Ilmoittautuminen on voimassa 1.5.-30.4. 

• Kausi katsotaan alkaneeksi, jos luistelija ilmestyy uuden kauden harjoituksiin vaikka 
ilmoittautumista ei olisikaan vielä tehty. 

• Luistelumaksut ovat kausimaksuja ja ilmoittautuessaan luistelija/huoltaja sitoutuu 
kausimaksun suorittamiseen. 

• Kauden aikana harjoitusmäärät voivat vaihdella ja luistelusta voidaan pitää 
lepotaukoja. Lepoaikojen ajankohdat ja sijoittuminen kaudelle määritellään 
valmennustiimin toimesta. 

• Jos jäähallit Riihimäellä ovat kiinni tai muista syistä eivät käytettävissä, ei seura 
järjestä korvaavia jääharjoituksia muihin jäähalleihin eikä korvaa harjoituskertoja 
jos ne perutaan seurasta riippumattomista syistä. 

• Kausimaksu ei sisällä kilpailujen ilmoittautumis- ja osallistumismaksuja, leirimaksuja,
varusteita ja vaatetusta, eikä lisenssejä. 

• Johtokunta määrittelee ryhmien kausimaksut perustuen valmennukseen, jää- ja 
oheisharjoitusmäärään sekä seuran/ryhmien luistelijamääriin. 

• Seura on voittoa tavoittelematon yhdistys ja pyrkii pitämään luistelumaksut perheille 
niin kohtuullisena kuin laadukkaan valmennuksen tarjoamisen huomioiden on 
mahdollista. 

• Seuran jäsenmaksu 10€/luistelija laskutetaan ensimmäisen kausimaksuerän 
yhteydessä. 

• RTL:ssä luistelevien sisaruksien kausimaksuista myönnetään 10% alennus 
edullisimmasta maksusta. Alennus ei koske jäsen- eikä leirimaksuja.

• Laskut toimitetaan luistelijalle/huoltajalle sähköisesti ilmoittautumisen yhteyssä 
annettuun sähköpostiosoitteeseen. 

• Laskut maksetaan laskussa olevilla tiedoilla eräpäivään mennessä. 
• Huomautukset tai kysymykset laskuista tulee osoittaa rtl.laskutus@gmail.com ennen

eräpäivää. 
• Maksumuistutuksen lähettämisestä seura perii 5 € muistutusmaksun, mikäli maksu 

on yli 14vrk myöhässä. 
• Maksumuistutuksen jälkeen on 7vrk aikaa maksaa lasku tai sopia kirjallisesti 

maksujärjestelyistä. Mikäli näin ei toimita, avoimet laskut siirtyvät perintätoimistolle 
eikä luistelijaa ilmoiteta kilpailuihin tai testeihin, lisäksi luistelijalta voidaan 
evätä pääsy harjoituksiin. 

Poissaolot ja maksut 

• Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa valmentajalle ennen harjoituksia valmentajan 
antamien ohjeiden mukaan (soitto, tekstiviesti, sähköposti tms.). 

• Tulevista poissaoloista (matkat, leirikoulut, koululauantait yms.) valmennettavat 
antavat tiedon mahdollisimman aikaisin sekä seuralle että valmentajalle. 
Tämä helpottaa tuntien etukäteissuunnittelua esim. syys/hiihtolomien aikoina, 
mahdollistaa tuntien yhdistämisen ja liikajään perumisen. 



• Luistelijan estyessä osallistumasta toistuvasti harjoituksiin esim.kouluaikataulujen tai
kyydityshaasteiden takia, johtokunta voi perustellusta esityksestä ja 
tapauskohtaisesti päättää kausimaksun alennuksesta. 

• Mikäli sairastuminen/loukkaantuminen estää osallistumisen kilpailuun tulee siitä 
ilmoittaa omalle valmentajalle ja seuran kilpailusihteerille sekä esittää hänelle 
lääkärin kirjoittama lääkärintodistus, josta selviää urheilukiellon alkamis- ja 
loppumispäivä. 

• Yli kahden viikon sairauden aiheuttamasta poissaolosta ei peritä luistelumaksua 
kahden viikon omavastuuajan jälkeiseltä ajalta. 

• Yksi omavastuu kattaa uusiutuvasta vammasta seuraavan sairasloman, mikäli sama
vamma uusiutuu kuukauden sisällä edellisen sairasloman päättymisestä. 

• Maksuvapautusta ei myönnetä osittaisesta harjoittelukiellosta (esim. hyppykielto). 
• Maksuvapautuksen saamiseksi tulee luistelijan esittää lääkärintodistus, josta selviää

harjoittelukiellon alkamis- ja loppumispäivä. 

Ohjelmien teko ja musiikki 

• Tintit sarjassa kilpaileville luistelijoille tehdään seuran toimesta yhteisohjelma. 
• Minit-sarjasta lähtien luistelija omalla kustannuksellaan teettää ohjelman joko seuran

valmentajilla tai ulkopuolisella koreografilla oman valmentajan hyväksynnällä. 
• Luistelija vastaa myös ohjelmamusiikin editoinnin kuluista. 
• Ohjelmamusiikki ja kilpailupuku hyväksytetään aina valmentajalla. 

Kilpailuihin ja testeihin osallistuminen 

• Luistelijan on tärkeä keskustella tavoitteistaan oman valmentajan kanssa mutta 
päätökset kilpasarjoista tekee viime kädessä aina valmentaja omaa harkintaansa 
käyttäen. 

• Seura tarjoaa luistelijoille mahdollisuuksia osallistua kilpailuihin valmentajien 
suositusten mukaisesti. Kilpailukutsujen saapuessa seuralle valmentajat päättävät 
mihin kilpailuihin seura osallistuu ja ketkä luistelijat ilmoitetaan. Seuran 
kilpailuvastaava välittää kutsut valmentajien valitsemien luistelijoiden 
huoltajille sähköpostilla. Huoltajan vastuulla on että seuran yhteystiedoissa on 
sähköpostiosoite jota luetaan aktiivisesti sillä vastausaika kutsuihin voi olla lyhyt. 

• Myös testeihin osallistutaan valmentajan päätöksen mukaan ja seuran ilmoittamana.

Kilpailumaksut 

• Ilmoittautumismaksut määrittelee kunkin kisan järjestäjä. Luistelijalta laskutettava 
kilpailumaksu koostuu ilmoittautumismaksun lisäksi seuralta laskutettavista 
tuomarikuluista ja kisaan lähtevän valmentajan matka-, majoitus- ja 
päivärahakuluista.

Kilpailuihin osallistumisen peruutukset 

• Mikäli kilpailun järjestäjä perii ilmoittautumis- tai toimistomaksun osallistumisen 
peruneen luistelijan osalta, peritään se luistelijalta. Mikäli kilpailun järjestäjä perii 
tällöin myös tuomarikulut, peritään myös kilpailumaksu voimassa olevien 
kilpailumaksujen mukaisesti. Kilpailukutsussa saattaa myös olla kilpailukohtaisia 
sääntöjä osallistumisen perumisesta, esimerkiksi perumisen aikataulusta ja 
toimistomaksun perimisestä. 

• Mikäli luistelija peruu osallistumisensa myöhemmin ja ilman pätevää syytä 
(lääkärintodistus), peritään luistelijalta kilpailun järjestäjän perimä ilmoittautumis- tai 
toimistomaksu sekä kilpailumaksu, mikäli luistelijan osalta peritään myös 
tuomarikulut. 

• Kuten ilmoittautumiset, myös peruutukset hoitaa seuran kilpailuvastaava. 



Luistelun lopettaminen ja maksut 

• Lopettaessaan luistelun kesken kautta luistelija sitoutuu maksamaan kuluvan 
kauden maksut. Johtokunta voi tapauskohtaisesti myöntää maksuvapautuksen 
painavista syistä, esim. vakava sairastuminen tai loukkaantuminen. 

• Luistelijan mahdollisuuksia siirtyä kesken kauden toisen seuran edustajaksi 
säätelevät STLL:n säännöt. Siirtyminen toisen seuran luistelijaksi edellyttää myös 
kaikkien maksujen suorittamista RTL:lle. 

Valokuvien käyttöoikeus 

• Riihimäen Taitoluistelijat ry:llä on oikeus käyttää valokuvia, videokuvaa, tms 
materiaalia tuntitilanteista, kilpailutilanteista ja näytöksistä kotisivuillaan, seuran 
sosiaalisen median kanavissa sekä omassa markkinoinnissa ja mainonnassa. 

• Jos luistelija/huoltaja ei salli kuvaamista, tulee siitä ilmoittaa seuran sähköpostiin 
riihimaen.taitoluistelijat@gmail.com 

Tiedotus
 

• Mahdollisista muutoksista aikatauluihin ilmoitetaan viipymättä seuran nettisivuilla ja 
tarpeen tullen myös ryhmäkohtaisissa whatsapp-ryhmissä.

• Osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron muutokset ilmoitetaan seuran 
jäsenrekisteriin rt.jasenrekisteri@gmail.com Luistelija/huoltaja vastaa siitä että 
seuralla on oikeat yhteystiedot käytössään. 

Seura ei vastaa koppiin tai varustekaappeihin jätetyistä varusteista 


