10.2.5. Joukkuemaksusäännöt
Rauman Lukko ry:n joukkueiden menojen kattamiseksi pelaajilta kerättävän joukkueen
kuukausimaksun keräämisessä noudatetaan seuraavia Rauman Lukko ry:n hallituksen
vahvistamia sääntöjä:
Tämä sääntö ei koske pelaajien Rauman Lukko ry:lle maksamia seura- ja varuspankkimaksua.
Näiden maksujen suuruudesta päättää hallitus.
1. Sitoutuminen
2. Kuukausimaksun määrä
3. Maksun saaja
4. Erääntyneet maksut
5. Pelaaminen / harjoitteleminen eri joukkueissa
6. Maksuvapautukset
Osallistumalla joukkueen harjoitus- ja ottelutapahtumiin pelaajat ja pelaajien huoltajat sitoutuvat
noudattamaan tätä maksusääntöä.
Joukkueen pelaajilta perittävän kuukausimaksun määrästä päättää kunkin joukkueen
vanhempainkokous joukkueenjohtajan esityksestä. Joukkueenjohtaja tekee yhteistyössä
joukkueen rahastonhoitajan kanssa joukkueen talousarvioon perustuvan esityksen maksun
suuruudesta. Kuukausittain pelaajilta perittävän maksun suuruus on mitoitettava mahdollisimman
tarkasti joukkueen menoja vastaavaksi.
Pelaajilta perittävän kuukausittain erääntyvän maksun on oltava kaikkien pelaajien kohdalta yhtä
suuri. Kuukausimaksun lisäksi pelaajilta ei peritä muita joukkueelle tulevia maksuja, pois lukien
mahdolliset erikseen rahoitettavat turnaus- tai ulkomaanmatkat.
Kuukausimaksun osoittautuessa riittämättömäksi, maksua korotetaan. Maksun korottaminen
edellyttää vanhempainkokouksen päätöstä. Joukkueenjohtaja voi yhteistyössä rahastonhoitajan
kanssa päättää maksun poistamisesta tai tilapäisestä alentamisesta, jos joukkueen rahatilanne sen
sallii. Maksu määrätään suoritettavaksi kuukausittain joukkueen tilille vanhempainkokouksen
päättämän eräpäivän mukaisesti. Eräpäivän tultua määrätyksi sovelletaan kuukausittain samaa
eräpäivää.
Joukkueen saamat mainostulot, talkootulot ja mahdolliset sponsori- tai muut tulot kerätään
joukkueen tilille ja ne käytetään joukkueen yhteisiin menoihin riippumatta siitä, kenen toimesta
mahdolliset muut kuin kuukausimaksusta kertyvät tulot on hankittu.

Kuukausimaksun saaja on se joukkue, jonka vahvuudessa pelaaja pääsääntöisesti harjoittelee ja
osallistuu ottelutapahtumiin. Seuran valmennusjohto yhteistyössä valmentajien kanssa päättää
pelaajien sijoittumisesta eri harjoitus- ja peliryhmiin.
Joukkueelle maksettava maksu erääntyy kuukausittain määrättynä eräpäivänä. Mikäli pelaajalla on
erääntyneenä ja maksamatta enemmän kuin yksi kuukausimaksu on joukkueenjohtajan ryhdyttävä
kehotuksin perimään joukkueen saatavia. Mikäli pelaajalla on erääntyneenä ja maksamatta kolme
tai useampi kuukausimaksu on joukkueenjohtajan otettava yhteyttä Rauman Lukko ry:n toimistoon
ja yhteistyössä toimiston henkilökunnan kanssa jatkettava perintätoimia.
Mikäli erääntyneitä ja maksamattomia maksuja ei suoriteta, voi Rauman Lukko ry:n hallitus,
toiminnanjohtajan esityksestä, sulkea pelaajan joukkueen toiminnasta.
Pelaaja ei voi osallistua uuden kauden toimintoihin, mikäli päättyneen kauden joukkuemaksuja on
avoimena. Erääntyneet maksamattomat maksut ovat myös este seurasiirtoon.
Pelaajan osallistuessa muun kuin oman nimetyn joukkueensa yksittäiseen pelitapahtumaan,
osallistuminen ei aiheuta osallistuvalle pelaajalle erillisiä kustannuksia.
Pelaajan siirron harjoittelemaan tai pelaamaan toisessa joukkueessa jatkuessa yli kuukauden ajan,
siirtymiskuukautta seuraavan kuukauden alusta lukien kuukausimaksu on siirron ajalta suoritettava
vastaanottaneelle joukkueelle. Osallistuminen lähettäneen joukkueen yksittäiseen tapahtumaan, ei
estä edellä olevan säännön soveltamista. Mikäli pelaaja on edellä olevan määräyksen tullessa
voimaan, maksanut maksun lähettäneelle joukkueelle on joukkueenjohtajan huolehdittava maksun
siirtämisestä vastaanottaneelle joukkueelle.
Kuukausimaksun suuruus on joukkuekohtainen. Vastanottavan joukkueen maksun ollessa
suurempi kuin lähettäneen joukkueen, on pelaajan maksettava edellä olevan säännön astuessa
voimaan vastaanottavan joukkueen maksun suuruinen maksu. Vastaanottavan joukkueen maksun
ollessa pienempi ei tältä osin tasoitusta tai varojen siirtoa tehdä. Pelaajien siirtymisestä
joukkueesta toiseen päättää valmennusjohto yhteistyössä valmentajien kanssa.
Valmentajilla on oikeus, valmennusjohtoa kuultuaan, jääharjoituksen onnistumisen edellyttäessä
tilapäisesti ottaa joukkueen harjoituksiin toisen joukkueen pelaajia sen aiheuttamatta tilapäisesti
harjoituksiin osallistuville pelaajille taloudellisia seuraamuksia. Tätä sääntöä sovelletaan
tapauksiin, joissa sairauspoissaolot tai muut pelaajilla olevat esteet vaarantavat täysipainoisen
jääharjoituksen toteuttamisen.
Pelaajan ollessa terveydellisistä syistä, opiskelun tai työharjoittelun vuoksi estynyt osallistumasta
joukkueen harjoitus- ja ottelutapahtumiin pelaaja vapautuu suorittamasta kuukausimaksua
edellyttäen, että este jatkuu yhtäjaksoisesti vähintään 30 päivän ajan esteen alkamisesta. Esteen

jatkuessa yli edellä mainitun ajan tarkastellaan maksuvapautuksen kestoa kuitenkin aina 30 päivän
jaksoissa.
Maksuvapautuksesta on sovittava joukkueenjohtajan kanssa ennen esteen päättymistä. Mikäli
esteen alkaessa sen kesto ei ole tiedossa, on maksuvapautus mahdollista toteuttaa myös esteen
päättymistä seuraavien kuukausien aikana edellyttäen, että pelaaja on estyneenä ollessaan
maksanut erääntyneet kuukausimaksut. Pelaajan osallistuminen kuntoutumistarkoituksessa
vajaakuntoisena joukkueen harjoituksiin ei estä maksuvapautuksen toteuttamista. Mikäli pelaaja
maksuvapautuksen aikana osallistuu joukkueen ottelumatkoille, on pelaaja velvollinen omalla
osuudellaan suorittamaan joukkueelle mahdolliset majoitus- ym kulut.
Epäselvissä tapauksissa joukkueenjohtajan on vietävä asia toiminnanjohtajan kautta hallituksen
ratkaistavaksi.

