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28. joulukuuta 2020 

Tiedote 2020 kauden maksuista ja kauden 
aloituksesta 

Kauden 2020 maksut 

Lähetämme tänään maksukehoitukset aukiolevista kauden 2020 laskuista. Toivomme, 	      

että tarkistatte myös roskapostit maksukehoitusten varalta. Aukiolevat laskut ja laskujen 

maksutilanteen voi tarkistaa myös Hoika-jäsenrekisteristämme huollettavan tai jäsenen 

profiilista kohdasta laskut. Maksujen kirjautuminen järjestelmään vie noin pari viikkoa 

keskimäärin. 

Mikäli olet maksanut laskun tai lasku on aiheeton alle listattujen syiden mukaisesti ja saat 

turhan maksukehoituksen, niin lähetäthän aina kuitin tai selvityksen osoitteeseen 

jenna.tynkkynen@lappeenrannanvoimistelijat.fi.  

Laskut eivät poistu ilman virallista selvitystä. Olemme jo saaneet tietoomme 

järjestelmähäiriön 5.10.20 maksetuiden laskujen osalta, jotka eivät ole kirjautuneet asian 

mukaisesti. Eli jos sinulla on lasku maksettu tuolla päivämäärällä ja saat maksukehotuksen, 

niin toimita kuitti maksetusta laskusta. 

Laskut voivat olla maksuehtojemme mukaisesti aiheettomia vain seuraavista syistä, muulloin 

laskut tulee aina maksaa välttyäkseen perintätoimilta. (maksuehdot tulee lukea aina ennen 

ryhmään ilmoittautumista jäsenrekisterissä): 

• Olet perunut ryhmäpaikan kaksiviikkoa ilmoittautumisen jälkeen HOIKA-jäsenrekisterissä, 

jolloin tulee maksaa ainoastaan 25€ jäsenmaksu kokeilusta -> ilman virallista perumista 

ryhmäpaikasta tulee maksaa normaali ryhmäpaikan maksu 

• Olet perunut paikan jo ennen kauden alkua HOIKA-jäsenrekisterissä, jolloin ei tarvitse 

maksaa mitään. (Kevätkausi 2020 tuli olla peruttu 31.12.19 mennessä ja Syyskausi  2020 

30.8.20 mennessä) 

• Olet ilmoittautunut ryhmään marraskuun alun jälkeen -> syyskauden maksu puolittuu. 
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• Olet ilmoittautunut vasta kevätkaudelle joulukuun aikana, mutta syksyn lasku on tullut myös 

->maksat vain kevään maksun ja jäsenmaksun 25€ 

• Sinulle on myönnetty kaupungin vähävaraisten perheiden tukiavustus. 

• Olet toimittanut sairaslomatodistuksen kuukauden tai sen yli jatkuvasta poissaolosta. 

Mikäli laskuja on rästissä kaudelta 2020, ei kevätkaudelle 2021 ole oikeutta 

osallistua, ennen laskujen maksamista. Laskuille on mahdollista pyytää 

maksuaikaa/suunnitelmaa, jolloin ryhmäpaikka myös keväälle säilyy.  

Ryhmät kevät 2021 

Ryhmät alkavat 7.1.20 ja siitä eteenpäin Korona-tilanteen pysyessä kiihtymisvaiheessa. 

Todennäköisesti joudumme edelleen noudattamaan jo ennen joululomaa tehtyjä rajoitteita ja 

väliaikaisia aikatauluja, joista tiedotamme vielä ennen kauden alkua viimeistään 6.1.21, 

seuraathan siis sähköpostiasi ja Facebook- sekä Internet-sivujamme. 

Aikuisten ryhmät ovat peruttu helmikuun alkuun asti, koska ryhmäliikunta on edelleen 

kielletty aikuisten ryhmiltä. Tammikuun laskut on jo peruttu aikuisten ryhmiltä.  

Mikäli Korona-tilanne aiheuttaa pidempiaikaisia kauden keskeytymisiä, niin pyrimme 

jatkamaan kautta pidemmälle kesään 2021 Korona-tilanteen sen salliessa. 

Mikäli huollettava tai  jäsen ei jatka voimistelua keväällä 2020, on paikka 

peruttava 31.12.20 mennessä, muuten maksuperuste säilyy kevään 

ryhmäpaikasta.  
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