
UUDET HARRASTAJAT

Uudet harrastajat osallistuvat kerran kokeilujaksoon. Kun uusi harrastaja aloittaa
harrastuksen/kokeilujakson, tulee täysi-ikäisen harrastajan tai alaikäisen harrastajan huoltajan täyttää
myClub-järjestelmään harrastajan tiedot. Ilmoittautuminen tapahtuu jaoston nettisivujen etusivulta löytyvän
myClub-linkin kautta. Uudet harrastajat ilmoitetaan joukkueisiin syntymävuoden perusteella.

Täytettyään tiedot myClubiin, harrastaja liittyy seuran jäseneksi ja on velvoitettu tuntemaan jaoston yleiset
säännöt, tietosuoja-ja laskutuskäytännöt sekä noudattamaan niitä. Jokaisen jäsenen tai alaikäisen jäsenen
huoltajan vastuulla on itse tutustua edellä mainittuihin dokumentteihin ennen toimintaan liittymistä.

Täytettyään tiedot myClubiin, jäsen saa ilmoittamaansa sähköpostiin tunnukset, joiden avulla hän pääsee
kirjautumaan myClubiin ja pystyy päivittämään tietonsa, ilmoittautumaan tapahtumiin ja tarkastelemaan
laskutustaan. MyClub-tunnuksella pystyy seuraamaan jäsenen avoimia sekä maksettuja maksuja.
Kausimaksu muodostuu automaattisesti ilmoittautumisen yhteydessä. Jäsenmaksu laskutetaan Tampereen
Pyrinnön toimesta kerran vuodessa, yleensä vuoden alussa. Kausimaksulaskussa on maksuaikaa siihen asti,
että kerran kokeiluaika on ohi. 

Virallinen lopetusilmoitus tulee tehdä välittömästi, mikäli uusi harrastaja ei halua jatkaa ja haluaa kerran
kokeilujakson jälkeen vielä maksutta perua ilmoittautumisensa. Saapuessaan toisiin treeneihin, katsotaan
harrastajan sitoutuneen mukaan kaudelle sekä kausimaksun maksamiseen. Virallinen lopetusilmoitus
tehdään sähköpostitse osoitteeseen toimisto.pct@gmail.com ennen toisia treenejä. Tällöin saapunut lasku
mitätöidään henkilön osalta. Henkilö on maksuvelvollinen niistä laskuista, jotka hänelle on lähetetty
ilmoittautumispäivän sekä virallisen jäseneroamisilmoituksen lähettämispäivän välisenä aikana, ellei muusta
ole tänä aikana erikseen sovittu yllä mainituin tavoin. 

Huom! Jo maksettuja kausi- jäsenmaksuja ei palauteta, mikäli jäsen päättää lopettaa jo sitouduttuaan
kauteen.

LASKUTUSTIEDOT

Täysi-ikäinen harrastaja tai alaikäisen harrastajan huoltaja on vastuussa omien tietojen päivittämisestä
myClubiin. Täysi-ikäinen harrastaja tai alaikäisen huoltaja on vastuussa siitä, että on täyttänyt järjestelmään
oikean laskutussähköpostiosoitteen sekä muut tiedot. Mikäli laskutusosoite vaihtuu, on täysi-ikäisen
harrastajan tai alaikäisen huoltajan vastuulla päivittää uusi osoite järjestelmään.

 HUOM! PCT:n laskutus tapahtuu aina sähköpostilla. Huoltaja/huoltajat vastaavat alaikäisen harrastajan
kaikista harrastukseen liittyvistä maksuista.



MAKSUHUOMAUTUKSET JA PERINTÄ

Jaoston lähettämien laskujen maksuaika on normaalisti 14 päivää. Mikäli laskua ei ole maksettu ajallaan,
lähetetään laskusta huomautus 14vrk laskun erääntymisen jälkeen.

Mikäli laskua ei makseta viitenumerolla, se ei kirjaudu myClubiin eikä näin ollen näy maksettuna. Mikäli
laskun maksaja ei ole itse yhteydessä asian korjaamiseksi, korjataan lasku maksetuksi viimeistään tiliotteen
saapuessa, mikäli maksu on yhdistettävissä tiettyyn laskuun / harrastajaan. Siihen asti maksu näkyy
avoimena tai erääntyneenä.

Ennen kilpailumatkalle lähtöä tarkastetaan, että jokainen kilpailumatkalle lähtijä on maksanut
kilpailumaksun ja että hänellä ei ole erääntyneitä laskuja. Mikäli harrastajalla on erääntyneitä laskuja,
lähestytään häntä sähköpostitse. Tällöin ilmoitetaan, että kilpailumatkalle lähtö ei ole mahdollista laskujen
ollessa maksamattomia, ellei maksusuunnitelmasta olla sovittu toimiston kanssa (tästä ilmoitetaan myös ko.
joukkueen valmentajille ja joukkueenjohtajille). Mikäli edelleenkään kilpailun lähtöpäivänä maksuja ei ole
maksettu tai maksusuunnitelmaa tehty, evätään harrastajan kilpailumatkalle lähtö.

Mikäli harrastaja on tilannut varusteita, niitä ei toimiteta harrastajalle ennen kuin mahdolliset erääntyneet
maksut on maksettu tai maksusuunnitelmasta sovittu.

Mikäli harrastaja on ilmoittautunut uudelle kaudelle ja hänellä on erääntyneitä maksuja, hän voi aloittaa
harjoittelun vasta kun maksut on maksettu tai maksusuunnitelmasta on sovittu. Mikäli maksuja ei makseta
eikä maksusuunnitelmaa ole tehtynä, harrastajan ilmoittautuminen joukkueeseen perutaan.

Seurasiirtoa ei hyväksytä, mikäli harrastajalla on erääntyneitä tai avoimia laskuja. Siirto hyväksytään vasta,
kun maksut ovat maksettu.

Harrastajalle ja kodeille ilmoitetaan harjoittelun keskeyttämisestä, kunnes maksut ovat maksettu tai
maksusuunnitelmasta sovittu toimiston kanssa (tästä ilmoitetetaan myös ko. joukkueen valmentajille ja
joukkueenjohtajille). Harrastekielto tarkoittaa sitä, että harrastaja ei saa osallistua harjoituksiin ennen kuin
maksuasiat jaoston kanssa ovat selvitetty (esimerkiksi todistettavasti voimassaolevaa maksusuunnitelma
luotu jaoston toimiston kanssa). Mikäli harrastaja saapuu kiellosta huolimatta harjoituksiin, otetaan hänen
huoltajaansa yhteyttä puhelimitse. Mikäli yhteyttä ei saada, viimeisenä keinona on käännyttää harrastaja pois
harjoituksista.

Maksujen perintää jatketaan, vaikka harrastaja lopettaisi harjoittelun. Mikäli harrastaja palaa takaisin
seuraan harjoittelemaan otetaan ilmoittautuminen vastaan vasta, kun erääntyneet maksut ovat maksettuna.



MAKSUAIKA JA OSAMAKSU

Mikäli harrastajalla on tilapäinen heikko taloudellinen tilanne, voidaan laskuille pyynnöstä myöntää jaoston
sisäisesti maksuaikaa edellyttäen, että henkilöllä ei ole edeltäviä maksuhäiriöitä tai jaoston laskuja
perinnässä. Pyyntöä tehdessä on ilmoitettava päivämäärä, jolloin maksu on kuitattu kokonaisuudessaan.

Laskuja voi maksaa myös osissa, mutta ainoastaan pyynnöstä. Osamaksun maksuerät voi päättää itse.
Pyyntöä tehdessä tulee ilmoittaa päivämäärä, jolloin maksu on kuitattu kokonaisuudessaan sekä montako
maksuerää tarvitsee.

JAOSTOMAKSUT

Vuoden aikana maksetaan sekä kevät- että syyskauden kausimaksu. Kevätkauden kausimaksu kattaa
joukkueen kevätkauden harjoittelun (tammi-touko/kesäkuu) ja syyskauden kausimaksu joukkueen
syyskauden harjoittelun (heinä/elokuu- joulukuu). Kausimaksuun sisältyy harjoituksia kunkin joukkueen
kauden vakioharjoitusvuorojen määrien mukaisesti. 

Huomioithan, että joukkue pitää lomaa harjoituksista koulujen lomien aikana. Kausimaksun lisäksi jäseniltä
laskutetaan Pyrinnön jäsenmaksu (30€/hlö/kalenterivuosi). Jäsenmaksuun sisältyvät Pyrintöläinen-lehti
(ilmestyy 4 kertaa vuodessa) ja jäsenetukortti (kortin edut nähtävillä kotisivuilla). 

Edustus- ja kilpajoukkueilta laskutetaan myös oheisharjoittelumaksut, jotka aiheutuvat kausimaksuun
kuulumattomista kuluista, esimerkiksi:
- fysiikkavalmennus
- mentaalivalmennus
- akrobatiavalmennus
- ulkopuolisten leiriohjaajien / demoryhmien palkkiot
- opistoleirit
- Open Gymit
- Kehityskeskustelut
- Joukkueen mahdollinen yhteinen virkistystoiminta

Oheismaksut laskutetaan neljästi lukuvuoden aikana (syys- ja kevätkauden puolessa välissä sekä kausien
päätteeksi). Oheismaksujen arviosumman näet MyClubista joukkueen maksutiedoista. Oheisvalmennuksista
aiheutuneet kulut jaetaan joukkueen urheilijoiden kesken. Oheismaksut kuuluvat joukkueille: Flames,
Lightnings, Firestorm sekä Sparks.

Jaostossa toteutetaan tarvittaessa varainkeruutalkoita. Nämä varainkeruumyynnit ovat pakollisia jokaiselle
jaoston jäsenelle. Niillä katetaan osa toiminnan kuluista ja tällä tavoin pyritään pitämään harrastusmaksut
mahdollisimman alhaisina. Joukkueet voivat toteuttaa myös omia sisäisiä varainkeruukampanjoitaan kauden
aikana jaostomyyntien lisäksi. Jaoston tai joukkueiden myynneistä ei voi ostaa itseään ulos, vaan jokaiselle
toimitetaan myyntiartikkelit sovitusti.



MAKSUOHJEET

Käytä maksaessasi laskussa näkyvää viitenumeroa ja maksa laskulla oleva summa kokonaisuudessaan,
ellei sinulla ole voimassaolevaa sopimusta osamaksusta kyseistä laskua koskien. Mikäli samaa
viitenumeroa käytetään useamman kerran eri laskuille tai maksettu summa ei täsmää laskulla olevan
summan kanssa, lasku ei kirjaudu järjestelmään maksetuksi kokonaisuudessaan ja tällöin laskusta (tai
sen maksamatta jääneestä osasta) aiheutuu muistutusmaksu.

POISSAOLOT JA LOUKKAANTUMISET

Tilapäisiä poissaoloja ei korvata rahassa. Mikäli harrastaja joutuu loukkaantumisen tai sairauden
takia keskeyttämään kauden, voi hän lääkärintodistuksella hakea kausimaksusta palautusta.
Palautuksen määrä katsotaan sen mukaan missä kohtaa harrastaja jää pois joukkueesta.
Lääkärintodistus toimitetaan jaoston toimistolle toimisto.pct@gmail.com palautuksen saamista
varten. Lue oma sairastumis- ja loukkaantumisohje kilpailuille kilpailuoppaasta.

HARRASTUKSEN LOPETTAMINEN

Jos harrastaja lopettaa seurassa, tulee hänen ilmoittaa asiasta omille valmentajilleen sekä sähköpostitse
toimistolle: toimisto.pct@gmail.com. Sähköpostilla vahvistetaan eroaminen seurasta. Samalla saamme
tietoa siitä, miksi harrastaja on lopettanut ja voimme kehittää toimintaamme entistä paremmaksi.

 Lopettanut harrastaja on velvollinen maksamaan avoinna olevat maksut ja lunastamaan seuran kautta
tilaamansa tuotteet lopettamisesta huolimatta. Mikäli laskujen maksun kanssa on ongelmia, olethan
ensisijaisesti yhteydessä jaoston toimistolle sähköpostitse osoitteeseen toimisto.pct@gmail.com.
Koronasta aiheutuvat harjoitusten muutokset eivät oikeuta kausimaksun palautukseen, alennukseen tai
hyvitykseen. PCT pyrkii aina järjestämään harjoitukset mahdollisten rajoitusten puitteissa
pienryhmissä, ulkona tai zoomissa.

Useamman harrastajan talouksien perhealennukset anotaan erikseen kauden alussa. PCT:ssä saat
perhealennusta -20%, kun useampi perheenjäsen harrastaa jaostossamme. Perhealennuksen saavat perheet,
joissa samasta perheestä harrastaa vähintään kaksi henkilöä PCT:n joukkueissa. Alennus lasketaan
edullisimmasta kausimaksusta.

Huomaa myös moniryhmäalennus -20%. Moniryhmäalennuksen saavat harrastajat, jotka harjoittelevat
kahdessa eri jaostomme joukkueessa (esim. minicheer ja minitanssi). Alennus lasketaan edullisimmasta
kausimaksusta.

Jos samasta perheestä tulee myöhemmin kauden aikana mukaan lisää jäseniä, tulee jokaisesta tehdä
perhealennuspyyntö erikseen. Alennus myönnetään ainoastaan kausimaksuista.

PERHEALENNUKSET



VÄHÄVARAISTEN PERHEIDEN TUKEMINEN LASTEN

URHEILUHARRASTUKSEN KUSTANNUKSISSA 

Tämä osio sisältää tietoa siitä, miten vähävaraiset perheet voivat hakea tukea lapsen urheiluharrastusta
varten. Taloudellista tukea myönnetään pääsääntöisesti suoraan perheille. Tukea voi hakea esimerkiksi
kunnalta, tukea myöntäviltä säätiöiltä ja yhdistyksiltä tai seurakunnilta. Seurat voivat tukea perheitä myös
itse. 

Kunnat
Monilla paikkakunnilla voi saada toimeentulo tuen kautta tukea harrastamisen
kustannuksiin.Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja
ehkäisevästä toimeentulotuesta.Lasten harrastusmenot sisältyvät tavallisesti lasten perusosalla katettaviin
menoihin. Tarvittavien harrastusmenojen maksaminen ei kuitenkaan ole aina perusosan puitteissa
mahdollista, joten monissa kunnissa niihin voidaan myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.
Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi, silloin kun henkilö tai perhe ei muuten tule toimeen.
Toimeentulotukea haetaan kunnan sosiaalivirastosta. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään
kuukaudeksi kerrallaan.

Tampere
Lasten harrastusmenot sisältyvät pääsääntöisesti toimeentulotuen lasten perusosalla katettaviin menoihin.
Lasten harrastusmenoihin voidaan kuitenkin myöntää täydentävää toimeentulotukea, mikälise arvioidaan
henkilön tai perheen erityisten olosuhteiden tai tarpeiden perusteella tarpeelliseksi. Tukea voidaan myöntää
esimerkiksi silloin, kun harrastuksessa tarvittavien välineiden hankkiminen tai siitä aiheutuvien muiden
kustannusten maksaminen ei ole perusosan puitteissa mahdollista. Jos perhe on saanut pitkään
toimeentulotukea, voidaan lasten harrastusmenoja tukea korkeintaan 250eurolla/lapsi/vuosi.Menoista on
esitettävä maksukuitti. Alle kouluikäisten harrastusmenot sisältyvät perusosaan, joten niihin ei erikseen
myönnetä toimeentulotukea.

Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Tampereen kaupungin verkkosivuilta osoitteesta
www.tampere.fi/toimeentulotuki

SÄÄTIÖT JA YHDISTYKSET

Hope ry
Hope ry tukee vähävaraisten perheiden harrastuksia keräysvarojensa puitteissa. Hope ry ei myönnä tukea
suoraan seuroille. Tukea haetaan ottamalla yhteyttä lähimpään Hope ry:n paikallistoimijaan, joka myös
käsittelee hakemukset ja kysyy tarvittaessa lisätietoja. Myönnetyt summat vaihtelevat, mutta enimmäismäärä
on 300 euroa/lapsi/vuosi.Lisätietoja Hope ry:stä ja sen paikallistoimijoista löytyyyhdistyksen verkkosivuilta
osoitteesta http://www.hopeyhdistys.fi/

Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistykset

Mannerheimin lastensuojeluliitolla on kattava valtakunnallinen paikallisyhdistysverkosto. Osa
paikallisyhdistyksistä tukee pienillä summilla lasten harrastusmenoja. Lisätietoja paikallisyhdistyksistä
löytyy MLL:n verkkosivuilta osoitteesta: http://www.mll.fi/paikallisyhdistykset/



Pelastakaa Lapset ry 

Pelastakaa Lapset ry myöntää harrastustukea alle 18-vuotiaille lapsille,joiden harrastuksen aloittaminen tai
sen jatkaminen on uhattuna perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi. Tukea myönnetään
tarveharkintaisesti ja käytettävissään olevien avustusvarojen puitteissa.Harrastustukea myönnetään lapsen
harrastamisen edellyttämiin yksilöityihin hankintoihin tai kuluihin: harrastusvälineiden hankintaan, tunti-ja
kausimaksuihin tai muihin osallistumisen edellyttämiin kohtuullisiin kustannuksiin. Harrastuksen on oltava
ohjattua ja säännöllistä. Tukea ei myönnetä ryhmille tai harrastusseuroille.Tukea voi hakea omalla
paikkakunnalla sijaitsevalta Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykseltä, joka on mukana Eväitä Elämälle -
ohjelmassa. Jos paikkakunnalla ei ole yhdistystä, voi tukimahdollisuudesta tiedustella lähinnä sijaitsevalta
yhdistykseltä.

Lisätietoja tuen hakemisesta löytyy Pelastakaa Lapset ry:n verkkosivuilta osoitteesta:
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/evaita-elamalle-ohjelma/mista-tukea-voi-hakea

PCT, Tulikummit- projekti

Haluamme PCT:ssä mahdollistaa harrastamisen ja lajissa kehittymisen myös niille urheilijoille, joilla
taloudellinen tilanne on tiukka. Tulikummeiksi ilmoittautuneet auttavat taloudellisesti tiukassa tilanteessa
olevien harrastajien kausi-, kilpailu- ja muita maksuja. 

Perintö- ja lahjaverolain mukaan kyseessä ei ole veronalainen lahja, jos henkilö maksaa toisen henkilön
kasvatus-, koulutus- ja elantomenoja. Säännöksen (19 § (23.11.2007/1063), Lahjaveron
suorittamisvelvollisuus ja määrä) soveltaminen ei edellytä sukulaisuussuhdetta eikä asiassa myöskään ole
merkitystä tuensaajan iällä. Verovapaus koulutus-, kasvatus-, ja elatuslahjojen osalta edellyttää, että
kustannus maksetaan suoraan kolmannelle osapuolelle (Tulikummi-tuessa tämä kolmas osapuoli on PCT),
jolloin tuensaajalla ei ole mahdollisuutta käyttää lahjoitettua summaa muihin tarkoituksiin. Tässä linkki
kyseiseen säännökseen Finlex-sivustolla: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1940/19400378#L3P19

Mikäli haluat toimia Tulikummina ja auttaa taloudellista tukea tarvitsevaa urheilijaa harrastusmaksuissa,
otathan yhteyttä toimistoon: toimisto.pct@gmail.com 

Mikäli haluat hakea tukea kausi-, kilpailu- ja muihin maksuihin, laitathan toimistolle sähköpostia
osoitteeseen toimisto.pct@gmail.com. Kirjoita viestiin kuvaus tuen hakijasta sekä tilanteesta mihin tukea
haetaan. Lisäksi liitä viestin loppuun lyhyt anonyymi kuvaus tuen hakijasta, joka näkyy Tulikummeille.
Kuvaukseksi riittää esimerkiksi "Juniori-ikäinen harrastaja kilpa-tason joukkueessa, kaipaa tukea
kustantamaan kilpailumatkoja."

Lisätietoja toiminnasta Myclubin Tiedotteet- osiossa sekä osoitteessa:
https://tampereenpyrinto.fi/cheerleading/ajankohtaista/


