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SEURAN TALOUDENHOIDON PERIAATTEET
Yleistä
-

-

-

Kaikkea seuran taloutta hoidetaan kirjanpitolain- ja asetusten sekä hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.
Arpajaisten, keräysten ja muun varainhankinnan osalta noudatetaan niistä annettuja määräyksiä ja
ohjeita.
Seuralla on käytössä yksi pankkitili mutta kirjanpidossa seurataan erikseen seuran ja kaikkien
joukkueiden kustannuspaikkoja. Seuran maksuliikenne tulee vähäisiä tapahtumia lukuun ottamatta
hoitaa seuran pankkitiliä käyttäen. Kaikissa käteiskuiteissa tulee olla saajan sekä tositteen tekijän
allekirjoitukset sekä päiväykset.
Seuran jäsen- ja toimintamaksuista päättää vuosittain seuran vuosikokous.

Seuran hallituksen taloudenhoitoon liittyvät tehtävät
-

-

Tilien avaamisesta, sulkemisesta sekä tilinkäyttäjistä päättää seuran hallitus.
Hallituksen tehtävänä on seuran sääntöjen mukaisesti hoitaa seuran taloutta. Hallituksen vastuulla
on huolehtia, että seuran talousarvion toteutumista seurataan ja että seuran maksuvalmius säilyy
hyvänä. Hallitus päättää seuran taloudenhoidon linjauksista.
Hallitus valitsee seuralle kirjanpitäjän sekä tarvittaessa rahastonhoitajan.
Seuran nimellä tehtäviä hankintoja ja sopimuksia saa tehdä vain hallituksen siihen valtuuttamat
henkilöt.
Seuran toimihenkilöille ei saa aiheutua kohtuutonta kustannusta toimintaan osallistumisesta.
Hallitus on tehnyt seuraavat seuran taloudenhoitoon liittyvät linjaukset:
o Seura antaa G-, F- ja E –joukkueissa sekä ringettekoulussa pelaaville maalivahdeille lainaksi
maalivahdinvarusteista patjat, kilven, räpylän sekä mailan. Maalivahtipelaaja hankkii itse
maalivahdinluistimet, joista seura maksaa (yhden kerran / pelaaja) hankintahinnasta 50%,
kuitenkin max. 100€, kuittia vastaan. Seura maksaa maalivahdinmailan hankkimiskuluista 30€,
korvaus maksetaan yhden kerran / pelaaja. Muut maalivahdinvarusteet pelaaja hankkii ja
kustantaa itse. D-joukkueessa pelaamisesta lähtien maalivahti kustantaa kaikki varusteensa
itse, niiltä osin, kuin nuoremmilta (RK-E-jun.) käyttämättä jääneistä varusteista ei löydy
tarvittavia varusteita seuralta lainaksi. Kaikissa ikäluokissa lainaksi saadut varusteet ovat
seuran omaisuutta ja pelaaja on velvollinen huolehtimaan niistä hyvin sekä luovuttamaan ne
kauden päätteeksi seuralle luettelointia, kunnon tarkastusta sekä huoltoa varten.
o Seura maksaa juniorijoukkueiden (RK-B –jun.) pelipaidat, N- ja Lady-joukkueet voivat käyttää
juniorijoukkueilta ylimääräiseksi jääviä paitoja mikäli niitä on riittävästi. Seura maksaa kaikkien
joukkueiden sarjamaksut, C-joukkueiden SM-turnauksen osallistumismaksun, joukkueiden
toimihenkilöiden koulutukset, aluejoukkueeseen valitun pelaajan leirityksen kulut,
ringetterenkaat, kolme toimihenkilölisenssiä / joukkue sekä jäähallin neuvotteluhuoneen
vuokrat kaikkien joukkueiden osalta.

o Joukkueiden tekemästä talkootyön tulosta seura pidättää 5% ja loppu 95% tulee ko.
joukkueelle. Joukkueiden hankkimat mainostulot ja myyntituotot menevät kokonaan ko.
joukkueelle ja seuran hankkimat mainostulot kokonaan seuralle. Joukkueet voivat myydä
seuran internet-sivuille mainoksia ainoastaan omille joukkuekohtaisille sivuilleen.
o Seura anoo kaupungilta sekä mahdollisilta muilta yhteisöiltä kohde-, liikunta-, urheilu- ja
nuorisokasvatusavustuksia. Ohjaajapalkkioiden perusteella myönnetyt kohdeavustukset
kirjataan joukkueille ja koulutuskulujen perusteella myönnetyt kohdeavustukset kirjataan
seuralle. Hallitus päättää muiden avustusten käytöstä erikseen.
Joukkueiden taloudenhoito
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Joukkueiden taloudenhoidosta vastaavat joukkueen rahastonhoitaja sekä joukkueenjohtaja (kts.
erilliset ohjeet: joukkueen rahastonhoitajan ja joukkueenjohtajan tehtävät).
Joukkueet vastaavat kaikista omista kuluistaan, lukuun ottamatta tässä muistiossa erikseen mainittuja
seuran kustantamia kulueriä. Joukkueiden on selviydyttävä kausittain kaikista sitoumuksistaan.
Joukkue tekee jokaiselle kaudelle budjetin, joka tulee aina seuraavan kauden osalta toimittaa seuran
puheenjohtajalle toukokuun loppuun mennessä. Joukkueen budjetoidut menot voivat olla tuloja
suuremmat vain, jos joukkueella on rahaa edellisiltä kausilta. Joukkuebudjetin toteutumisesta
vastaavat joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja, valmentajat sekä pelaajien vanhemmat.
Rahastonhoitaja seuraa budjetin toteutumista ja informoi siitä vanhempia.
Joukkueet rahoittavat toimintansa pelaajien kuukausimaksuilla ja erilaisilla
varainhankintatempauksilla esim. talkoot, mainosmyynti, arpajaiset, kahviomyynti sekä tuotemyynti.
Joukkueen omien ottelutapahtumien ulkopuolella tapahtuvasta tuotemyynnistä tulee aina kysyä lupa
seuran hallitukselta, koska ko. myynti on veronalaista tuloa. Kuukausimaksun päättää joukkueen
vanhempainkokous (aikuisjoukkueissa pelaajat) rahastonhoitajan esityksestä. Tarkoitus on, että
kuukausimaksu pidetään kohtuullisena ja että joukkueen tarvitsemasta rahasta pyritään hankkimaan
niin iso osa, kuin mahdollista, erilaisilla varainhankintatempauksilla.
Vanhemman ikäluokan joukkueen peleihin, turnauksiin ja harjoituksiin pyydettynä osallistuva
nuorempi pelaaja ei osallistu aiheutuneisiin kuluihin. Kutsuva joukkue maksaa kaikki nuoremman
pelaajan joukkuekohtaiset kulut.
Jos kauden päättyessä joukkueesta siirtyy pelaajia toiseen joukkueeseen, joukkueen rahavarat
jyvitetään luovuttavalle ja vastaanottavalle joukkueelle. Jyvitys tehdään joukkueeseen jäävien ja
toiseen joukkueeseen siirtyvien pelaajien suhteessa. Luovuttavan joukkueen rahastonhoitaja laskee
jyvitettävät varat ja ilmoittaa jyvitettävät summat seuran kirjanpitäjälle / rahastonhoitajalle, joka
tekee tarvittavat kustannuspaikkasiirrot. Varojen siirrot tehdään syyskuun loppuun mennessä.
Pelaajan lopettaessa pelaamisen tai vaihtaessa seuraa, hän ei saa joukkueelta rahaa eikä tavaraa.
Lopettavan tai siirtyvän pelaajan tulee palauttaa kaikki seuralta / joukkueelta saamansa tavarat ja
varusteet.
Joukkueen lopettaessa toimintansa, pelaajat eivät saa joukkueelta rahaa tai tavaraa. Joukkueen
rahavarat jyvitetään seuran toisiin joukkueisiin siirtyvien pelaajien suhteessa. Jos yksikään pelaajista
ei jatka seuran muissa joukkueissa, jäävät rahavarat kokonaisuudessaan seuralle. Lopettavan
joukkueen tarvikkeet ja varusteet jaetaan seuran muille joukkueille hallituksen erikseen päättämällä
tavalla.

