
ESIMERKKEJÄ	  

	  

1.	  SulkisKlubilainen	  varaa	  vakiovuoron	  sunnuntaille	  klo	  10	  -‐	  12	  	  

Mitä	  tapahtuu?	  	  

A)	  Klubilainen	  käy	  kassalla	  ja	  kertoo,	  että	  tänään	  pelataan	  kaksinpeliä.	  Kassa	  merkitsee	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  puolet	  vuorosta	  maksetuksi.	  Ei-‐klubilaiselle	  jää	  maksettavaksi	  puolet	  kenttävuorosta,	  eli	  	  
	  	  	  	  	  koska	  sunnuntaisin	  vakiovuoron	  kenttävuokra	  on	  11	  €/h,	  niin	  ei-‐klubilainen	  maksaa	  5,5	  €/t	  	  
	  	  	  	  	  eli	  kahdelta	  tunnilta	  11	  €.	  

B)	  Klubilainen	  käy	  kassalla	  ja	  kertoo,	  että	  tänään	  pelataan	  nelinpeliä.	  	  
	  	  	  	  Jos	  kolme	  kaveria	  ovat	  ei-‐klubilaisia,	  kukin	  käy	  maksamassa	  2,75	  €/h.	  

C)	  Klubilainen	  käy	  kassalla	  ja	  kertoo,	  että	  tänään	  pelataan	  nelinpeliä.	  Jos	  kaksi	  kaveria	  	  
	  	  	  	  	  kuuluu	  klubiin,	  hekin	  käyvät	  vain	  ilmoittautumassa	  kassalle	  ja	  neljäs	  joka	  on	  	  
	  	  	  	  	  ei-‐klubilainen,	  käy	  maksamassa	  2,75	  €/h.	  

D)	  Klubilaisen	  kaikki	  pelikaveritkin	  ovat	  klubilaisia.	  Kaikki	  käyvät	  moikkaamassa	  kassalla	  ja	  	  
	  	  	  	  	  kukaan	  ei	  maksa	  mitään	  (ihan	  sama	  pelataanko	  kaksinpeliä	  vai	  nelinpeliä).	  

2.1	  Ei-‐klubilainen	  on	  varannut	  kaksinpelille	  irtovuoron	  esim.	  torstaille	  klo	  19.15	  -‐	  20.15	  

Mitä	  tapahtuu?	  

A)	  Klubilainen	  käy	  kassalla	  ilmoittautumassa	  ja	  ei-‐klubilainen	  maksaa	  kassalla	  9	  €	  	  
	  	  	  	  	  (iltairtovuoron	  hinta	  on	  18	  €/h)	  

2.2	  Klubilainen	  on	  varannut	  kaksinpelille	  irtovuoron	  torstaille	  klo	  19.15	  -‐	  20.15	  

Mitä	  tapahtuu?	  

A)	  Klubilainen	  käy	  kassalla	  ilmoittautumassa	  ja	  ei-‐klubilainen	  maksaa	  kassalla	  9	  €	  	  
	  	  	  	  	  (iltairtovuoron	  hinta	  on	  18	  €/h)	  

=>	  Ei	  ole	  väliä	  kuka	  varaa	  irtovuoron,	  klubilainen	  saa	  sen	  ilmaiseksi,	  mutta	  hänen	  on	  	  
	  	  	  	  	  käytävä	  kassalla.	  Kassalla	  on	  jonkun	  kerrottava,	  pelataanko	  kaksinpeliä	  vai	  nelinpeliä,	  	  
	  	  	  	  	  jotta	  kassa	  tietää,	  kuinka	  paljon	  on	  klubilaisen/klubilaisten	  osuus.	  

3.	  Klubilaista	  pyydetään	  kaverin	  vakiovuorolle	  pelaamaan	  torstaina	  klo	  19.15	  -‐	  20.15	  	  
	  	  	  	  (arki-‐iltavakiovuoro)	  

Mitä	  tapahtuu?	  

Koska	  iltavakiovuorot	  maksetaan	  puolen	  vuoden	  laskulla,	  niin	  klubilainen	  joutuu	  
maksamaan	  osuutensa	  vuoron	  omistavalle	  henkilölle/porukalle,	  eli	  tässä	  esimerkissä	  
klubilainen	  ei	  pelaa	  ilmaiseksi.	  	  Eli	  jos	  klubilainen	  käy	  pelaamassa	  VAKIOvuorolla	  arki-‐iltana,	  
niin	  klubilainen	  maksaa	  normaalihinnan.	  Tällöin	  klubilaisen	  ei	  tarvitse	  käydä	  kassalla.	  (Jos	  
klubilainen	  käy	  pelaamassa	  IRTOvuoron	  arki-‐iltana,	  hän	  pelaa	  ilmaiseksi)	  



4.	  Klubilaista	  pyydetään	  kaverin	  vakiovuorolle	  pelaamaan	  torstaina	  klo	  14.15	  -‐	  15.15	  	  
	  	  	  	  (päivävakiovuoro)	  

Mitä	  tapahtuu?	  

A)	  Jos	  vakiovuoron	  on	  varannut	  ei-‐klubilainen,	  niin	  klubilainen	  maksaa	  hänelle	  osuutensa.	  

B)	  Jos	  vakiovuoron	  on	  varannut	  klubilainen,	  niin	  kaikki	  kentällä	  pelaavat	  klubilaiset	  pelaavat	  	  
	  	  	  	  	  ilmaiseksi,	  ja	  ei-‐klubilaiset	  maksavat	  osuutensa	  kassalle.	  Klubilaisten	  täytyy	  käydä	  kassalla	  	  
	  	  	  	  	  ilmoittautumassa.	  	  

	  

YHTEENVETO	  

-‐	  Klubilainen	  pelaa	  ilmaiseksi	  kaikki	  irtovuorot	  (ei	  väliä	  kuka	  sen	  on	  varannut)	  

-‐	  Klubilainen	  pelaa	  ilmaiseksi	  kaikki	  päivä-‐	  ja	  viikonloppuvakiovuorot,	  jos	  	  
	  	  	  vuoron	  omistaja	  on	  klubilainen	  

-‐	  Klubilainen	  maksaa	  vuoron	  osuutensa	  vuoron	  omistajalle,	  jos	  kyseessä	  on	  	  
	  	  vakiovuoro	  ja	  vakiovuoron	  omistaja	  on	  ei-‐klubilainen	  

	  	  


