
HIIHTOKAUDEN 2019-2020 JÄSEN- ja LISENSSIMAKSUT 

 

 Jäsenmaksut: 

   

  * alle 16-vuotiaiden jäsenmaksu  5 € 

  * 16-vuot. ja vanhempien jäsenmaksu 10 € 

  * perhejäsenmaksu    30 € 

  * yrityksen kannatusjäsenmaksu  50 € 

 

Jäsenmaksu pitää sisällään seuran jäsenyyden 31.5.2020 saakka sekä 

mahdolliset seuran jäsenalennukset ja yhteishankintaedut. 

 

Toivotaan, että mahdollisimman moni hiihtäjien vanhemmista maksaisi 

kannatusmielessä seuran jäsenmaksun. 

 

Seuran jäsenille sovituista jäseneduista tiedotetaan Google-ryhmässä ja 

seuran nettisivuilla.   

 

HIIHTOKAUDEN 2019-2020 PAKETIT JA HINNAT 

 

HUOM! MUUTTUNUT KILPAILU- JA LISENSSIKAUSI 

 

 Seuran maksut muodostuvat seuraavasti: 

- jäsenmaksu 21.6.2019 mennessä 

- seuralisenssit 21.6.2019 mennessä 

- mahdolliset majoitus-, leiri- ja matkakulut 30.4.2020 mennessä 

 

Majoitus-, leiri- ja matkakulut eivät sisälly lisenssimaksuun.  

 

 

 

 

 

 

 

 



PALVELUPAKETIT ovat joko MINI- tai MAXIPAKETTEJA.  

Kaikilla 7-vuotiailla ja sitä vanhemmilla seuran ohjattuun toimintaan 

osallistuvilla pitää olla vähintään mini-paketti, joka sisältää mm. Skipassin 

ryhmävakuutusturvan. Myös v. 2013 ja myöhemmin syntyneet tarvitsevat 

SkiPassin, jos he osallistuvat piirikunnallisiin kisoihin.  

 

 

 

MINI-PAKETTI 

tunnistekoodi ikä hinta syntymävuodet 

(paketti määräytyy 

tämän mukaan) 

NUORTEN SKI- 

PASSI 

7-18 -vuotiaat 60 € v. 2013 – 2002 -

syntyneet 

AIKUISTEN SKI- 

PASSI 

19-vuotiaat ja 

vanh. 

80 € 2001 synt. ja 

vanh. 

    

MINIPAKETTI sisältää: 

- SkiPassin ryhmävakuutuksella 

- ohjattua liikuntaa 

- maksuttoman osallistumisen seuran järjestämiin sarja- ja 

mestaruushiihtoihin 

- maksuton osallistuminen alueen piirikunnallisiin kisoihin seuran nimissä 

- alennus hiihtokoulumaksusta 

 

HUOM. Paketti ei sisällä seuran jäsenmaksua, vaan se on maksettava erikseen. 

Hiihtolehden tilaus SkiPassin yhteydessä on merkittävä viitetietoihin. Hiihto-lehti 

maksaa 31 euroa.  

- esim. Hannu Hiihtäjä, aikuisten SkiPassi ja Hiihto-lehti yht. 111 euroa 

 

Lisätietoa: 

 

- Piirikunnalliseen kilpailuun tai oman seuran kansalliseen kilpailuun 

osallistuvalla pitää olla voimassa oleva SkiPassi.  



- 12-vuotias ja sitä nuorempi (synt. 2008 -) saa kuitenkin osallistua 

SkiPassilla kaikkiin kansallisiinkin kilpailuihin. Myös alle 7-vuotiaat 

tarvitsevat piirikunnallisiin kisoihin voimassaolevan SkiPassin.  

- SkiPassiin sisältyvä vakuutus on voimassa hiihtolajien kilpailuissa, lajille 

ominaisissa johdetuissa harjoituksissa, valmennusohjelman mukaisesti 

harjoiteltaessa, koulutus-, liikunta ja valmennusleireillä ja ko. toimintojen 

ja kilpailujen meno- ja paluumatkoilla. Vakuutus alkaa 30.6.2019, 

mikäli passi on maksettu tähän mennessä. Myöhemmin 

maksettaessa vakuutus on voimassa maksupäivänä klo 24.00 ja se on 

voimassa kauden loppuun asti. Tarkempaa tietoa vakuutuksesta saa 

vakuutusyhtiö Pohjolasta ja Internetistä Suomen Hiihtoliiton sivuilta.  

- Kukin kilpailija vastaa omista kuljetusten ja majoitusten aiheuttamista 

kustannuksista kilpailu- ja leirimatkoilla.  

 

 

MAXI-PAKETTI 

tunnistekoodi ikä hinta hinta, jos itsellä 

tapaturmavakuutus 

syntymävuodet 

(paketti määräytyy 

tämän mukaan) 

B-LISENSSI 13 – 18 100 € 87 € 2002– 2007 synt. 

A-LISENSSI 19 – 34 150 € 100 € 1986 – 2001 synt. 

C-LISENSSI 35 -  64 130 € 90 € 1985 – ja aikaisemmin 

synt. . 

 

 MAXI-PAKETTI SISÄLTÄÄ: 

 

- SHL:n kilpailulisenssin vakuutuksen kanssa 

- ohjattua liikuntaa 

- maksuttoman osallistumisen seuran järjestämiin sarja- ja 

mestaruushiihtoihin 

- maksuton osallistuminen seuran nimissä PK-kisoihin 

 

 

 

 



HUOM. Maxi-paketti ei sisällä seuran jäsenmaksua, vaan se on maksettava erikseen. 

- Hiihto-lehden tilaus (31 euroa) lisenssin yhteydessä on merkittävä 

viitetietoihin esim. Hanna Hiihtäjä, B-lisenssi 100 euroa + Hiihto-lehti 31 

euroa yht. 131 euroa 

 

Ikäraja tarkoittaa, että kilpailija täyttää kyseisen iän kilpailuvuoden 1.1. 

– 31.12. välisenä aikana 

 

 

Lisätietoa: 

- Kansalliseen ja sitä suurempaan kilpailuun osallistuvalla tulee olla 

voimassaoleva lisenssi 

- Lisenssiin sisältyvä vakuutus on voimassa hiihtolajien kilpailuissa, lajille 

ominaisissa johdetuissa harjoituksissa, valmennusohjelman mukaisesti 

harjoiteltaessa, koulutus-, liikunta- ja valmennusleireillä ja ko. 

toimintojen ja kilpailujen meno- ja paluumatkoilla. 

- Vakuutus alkaa 30.6.2019, mikäli lisenssi on maksettu seuran tilille 

tähän mennessä. Myöhemmin maksettaessa vakuutus astuu voimaan 

maksupäivänä klo 24.00 ja se on voimassa kauden loppuun x.x.2020 

asti. Tarkempaa tietoa vakuutuksesta saa vakuutusyhtiö Pohjolasta ja 

Internetistä Suomen Hiihtoliiton sivuilta.  

- Mikäli sinulla on jo voimassaoleva tapaturmavakuutus, toimita 

vakuutusyhtiön vakuutusnumero kilpailuilmoittajalle Titta 

Hannilalle sähköpostitse. 

- Kukin kilpailija vastaa omista kuljetusten ja majoitusten aiheuttamista 

kustannuksista kilpailu- ja leirimatkoilla. 

 

Valinnaisesti maastohiihdon kilpailulisenssiin voi sisällyttää Hiihto-lehden. Hiihto-lehden vuosikerta 

maksaa lisenssin yhteydessä lunastettuna 30 € (normaalin vuositilauksen hinta 42,95 €). Vuosikerta 

tarkoittaa lisenssikautta eli kesä-toukokuussa ilmestyviä lehtiä. Lisenssi + lehti kannattaa lunastaa 

heti kauden alussa, jotta varmistaa koko kauden lehtien saannin. 

 

 

 

 

 

http://www.hiihto-lehti.fi/


HUOM! 

 

JÄSENMAKSUJEN JA MAKSUPAKETTIEN ERÄPÄIVÄ ON 21.6.2019 

 

Maksut suoritetaan tilille FI90 8000 2406 8968 10 

 

Tilisiirtoon merkitään eriteltynä, mikä ja kenen maksu on kyseessä.  

Maksut maksetaan erikseen, omina suorituksina: jokaisesta maksusta siis oma 

tilisiirto! 

 

 

 

 

ESIM. 

 

Meikäläisen perhe, perhejäsenmaksu 30 euroa  

 

Maija Meikäläinen , A-lisenssi 150 euroa 

 

Matti Meikäläinen, Aikuisten SkiPassi 80 euroa ja Hiihto-lehti 31 euroa = 111 € 

 

 

 

 


