
PALVELUMAKSUT 2021, Liedon Parma Suunnistusjaosto 

HUOM. Lue myös tiedot Liedon Parman jäsenmaksusta 

Tämä palvelumaksuohje koskee jokaista MS Parman suunnistajaa ja toimintaan osallistujaa jonka perusseura 

on Liedon Parma. 

Jokaisen jäsenen tulee maksaa jokin alla mainituista palvelumaksuista. Palvelumaksu sisältää 

suunnistusjaoston jäsenmaksun, maksuttomat harjoitukset, oikeuden intranettiin, oikeuden tilata MS Parman 

varusteita sekä maksuluokan mukaiset palvelut: 

19-vuotiaat ja vanhemmat 

150€ Kaikki kisojen osanottomaksut alla mainittuun ylärajaan asti, Sata- ja Mynärastit. 

60€ Kilpailut maksamalla osallistumismaksut itse. Tämä maksu ei sisällä iltarasteja. 

15-18-vuotiaat 

100€ Kaikki kisojen osanottomaksut, Sata- ja Mynärastit. 

60€ Kilpailut maksamalla osallistumismaksut itse. Tämä maksu ei sisällä iltarasteja. 

14-vuotiaat ja nuoremmat 

100€ Kaikki kisojen osanottomaksut, Sata- ja Mynärastit sekä vakuutuksellinen kilpailulisenssi.  

Liedon Parman ja MS Parman suunnistuskoulut, seuravalmennus ym. seuratoiminta. 

50 %:n sisaralennus kolmannesta alle 18-vuotiaasta lapsesta alkaen. 

Kuntosuunnistajat, joiden perusseura on Liedon Parma 

100€ Satarastit. Kilpailut maksamalla osallistumismaksut itse. 

Seuran maksamien osallistumismaksujen ylärajat: 

250€ Jukola ja/tai Tiomila viesteissä MS Parman 2-3 joukkueissa juoksevat. Managerit määrittävät 1-

joukkuetason. 

150€ Yli 35-vuotiaat sekä yleisen sarjan suunnistajat jotka eivät kuulu edustus- tai viestiryhmään. 

Suunnistajan on myös pyydettäessä osallistuttava talkootöihin vähintään kolme kertaa kaudessa 

esim. Satarastit tai muiden kisojen järjestelyt. 

75€ Suunnistajat jotka eivät osallistu talkootöihin. 

Yllä mainitut rajoitukset eivät koske nuoria eikä yleisen sarjan edustusryhmäläisiä. Nuorten ja yleisen sarjan 

edustus- ja viestiryhmien osalta maksetaan muiden kilpailumaksujen lisäksi yksi rastiviikko kaudessa (toisen 

ilmoittautumisportaan mukainen maksu, ei korkeampia kustannuksia). Edellä mainitut rajat ylittävät 

osanottomaksut veloitetaan asianomaisilta syksyllä 2021. 

 

Palvelumaksun maksaminen: 

Kaikki maksavat palvelumaksun 25.03.2021 mennessä. 

Maksaessanne pankkisiirrolla tai nettipankissa maksun tiedoista tulee ilmetä: 

- Saaja:  Liedon Parma / suunnistusjaosto 

- Tilinumero: Liedon Sp, FI59 4309 1050 0133 07   tai   Liedon Op, FI50 4713 2020 0043 43 

- Maksaja: Maksajan nimi 

- Viesti: Teksti ”Palvelumaksu 2021” sekä tieto ketä maksut esim. perheessä koskevat. 

- Määrä: Palvelumaksujen yhteissumma 

 

Liedon Parman jäsenmaksu 

Parman suunnistusjaoston palvelumaksu ei sisällä pääseuran eli Liedon Parman yleistä jäsenmaksua. 

Jokaisen liepalaisen tulee maksaa pääseuran jäsenmaksu, 20€/henkilö tai 40€/perhe Liedon Parman 

jäsenmaksutilille: POP-pankki FI47 4713 1020 0009 39. Jäsenmaksuohje löytyy netistä osoitteesta 

http://www.liedonparma.fi ”Liity jäseneksi >>”. MS Parmalle ei makseta jäsenmaksua erikseen, 

suunnistusjaoston palvelumaksu pitää sen sisällään. 

http://www.liedonparma.fi/

