KUITTISELVITYSOHJEET 2020
URHEILIJAN VELVOITTEET
Jotta urheilija voi saada hyvitykset ja korvaukset, hänen tulee ehdottomasti:
- Osallistua Kunniakierrokseen (tukisummat yhteensä minimissään 60€, esim. 4x15€)
- Maksaa vuosittain seuran jäsenmaksu
- Osallistua muihin johtokunnan määräämiin tapahtumiin ja edustustehtäviin, joita ovat etenkin SMviestit ja seuracup sekä 9-15-vuotiailla vähintään yksi piirinmestaruuskisoista. Mikäli urheilija
valitaan SM-viesteihin, poissaolot viesteistä ainoastaan lääkärintodistuksen tai muun merkittävän
syyn nojalla!
- Urheilijan tai hänen edustajansa aktiivisuus talkootyöhön tai muuhun varainkeruuseen
(esimerkiksi arpojen myynti) Kunniakierroksen lisäksi

OHJEITA
- Kuittiselvitys täytetään kaikista laskutettavista maksuista.
- Kuitit numeroidaan juoksevalla numerolla.
- Laskuta vain todelliset kustannukset (eli maksimisumma vain, jos kulut ylittyvät sen osalta)
- Tee kuittiselvitykset kootusti erikseen eri kohdista. Jos vain vähän laskutettavaa, voit yhdistää
samalle selvityslomakkeelle useammankin kohdat, mutta tällöin erottele selkeästi eri laskutettavat
asiat.
- Kuluvan vuoden maksut toimitetaan lähtökohtaisesti kauden päätteeksi rahastonhoitajalle
viimeistään 31.10. mennessä. Sen jälkeen laskutettavia maksuja ei enää huomioida! Ne pyritään
maksamaan kaikille marraskuun kuluessa, mutta seura pidättää oikeuden maksaa ne myös
joulukuussa, mikäli tilanne sen vaatii.

KORVAUSTEN HAKEMINEN:
• SM-kisakulut
Majoitus
- Ensisijaisesti käytetään seuran järjestämää (ja maksamaa) yöpymismahdollisuutta. Seuran
järjestämässä majoituksessa majoittuville urheilijoille/valmentajille seura maksaa majoituksen
suoraan (max. 50€/yö). Huomioi alla oleva pykälä kisaa edeltävistä öistä, joka pätee tässäkin
tapauksessa!
- Jos seura hankkii kisoihin majoituksen, muttet majoitu siinä, olet velvoitettu maksamaan
majoituksesi kokonaan itse. Seuran hankkimat majoitukset seuraavan vuoden SM-kisoihin
ilmoitetaan syksyllä.
- Mikäli seuran järjestämää majoitusta ei ole, voit laskuttaa 50€/yö seuraavasti: Majoituksen osalta
saa laskuttaa vain omaa kisasuoritusta edeltävät yöt todellisten kulujen mukaan (eli huoneen hinta
jaettuna majoittujien lukumäärällä). Eli esimerkiksi jos sinulla ei ole kisasuoritusta lauantaina, ei
seura korvaa pe-la-välisen yön majoitusta. Tämä koskee myös mahdollisia oman lajin seuraavia
vaiheita eli mikäli esimerkiksi lajin alkuerä/karsinta kilpaillaan perjantaina etkä pääse lauantaille
seuraavaan vaiheeseen, ei lauantaita edeltävän yön majoitusta korvata, mikäli sinulla ei ole tuolloin
jonkin toisen lajin suoritusta.
• Kirjaa ylös kisapäivämäärä ja laji
• Kirjaa kuittiselvitykseen ketä huoneessa on majoittunut minäkin yönä (urheilija, valmentaja,
huoltaja...)
• Liitä mukaan kuitit majoituksesta

- Jos kisat ovat alle 120 km päässä kotoa, majoituskustannuksia ei korvata!
Matkat
- Matkakuluja voit periä, jos menet SM-kisoihin omalla kyydillä
- Matkakuluihin kirjaa ylös mistä mihin ajettu ja kilometrit. Laske loppusumma
- Matkakuluja voi periä 0,10€/km, jos kyydissä vain yksi urheilija/valmentaja. Jos samalla kyydillä
kulkee useampi urheilija/valmentaja, voit periä 0,15€/km. Kirjaa kuittiselvitykseen ketä on ollut
kyydissä. Huom! Mikäli taloustilanne sen edellyttää, maksetaan vuoden 2019 mukaiset kmkorvaukset 0,05€/km (0,10€/km)
• Kisamaksut
- kisamaksuja saa periä yhteensä 100€
- kirjoita kuittiselvitykseen kisojen nimet ja liitä kilpailumaksujen kuitit numeroituna
kuittiselvityksen liitteeksi
• Leirit
- kahdesta kyky- ja piirileiristä puolet tai yksi alueleiri/yläkoululeiri/ANMJleiri/maajoukkueleiri/karnevaali/... max. 150€
- kirjaa kuittiselvitykseen mitä leirimaksua haet korvattavaksi ja liitä mukaan numeroitu kuitti
maksetusta leiristä
• Akatemiamaksu
- Muualla urheilevat rientolaiset voivat periä akatemiamaksuista max. 50€
- Savonlinnan akatemiamaksun maksaa seura kokonaan. Lasku ohjataan suoraan seuralle
• Kisapistestipendi
- Topi/rahastonhoitaja ilmoittaa stipendinsaajille kisapisteiden oikeuttaman summan (pisteiden
määräytymisperusteet luettavissa stipendisäännöistä)
- Kuittiselvitykseen tulee kirjata ”kisapistestipendi” ja summa
- Liitteeksi urheiluun liittyviä kuitteja (esim. vaatteet, fysioterapia, hieronta...) kyseisen summan
edestä. Kirjoita kuitteihin ”kisapistekuitti”

Seura pidättää oikeuden jättää jokin korvauskohta maksamatta, mikäli seuran taloustilanne sitä
edellyttää.

