KUITTISELVITYSOHJEET 2021
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 SM-viestit 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 KUITTISELVITYSTEN TEKEMISEEN
•
•
•

•

Kuittiselvitys täytetään kaikista laskutettavista maksuista. Tee kuittiselvitykset kootusti
erikseen eri kohdista. Jokaiselle viidelle laskutettavalle osa-alueelle on oma lomakkeensa,
jota tulee ehdottomasti käyttää! Kaikkea ei siis voi laittaa samalle lomakkeelle!
Laskuta vain todelliset kustannukset (eli maksimisumma vain, jos kulut ylittyvät sen osalta)
Jokaisen lomakkeen yhteyteen laitetaan siihen liittyvät kuitit. Kaikki laskutettavat asiat voi
toimittaa samassa nipussakin, mutta laita jokaiseen osa-alueeseen liittyvät lomake ja kuitit
peräkkäin aina lomakkeesta aloittaen. Kuitit numeroidaan juoksevalla numerolla. Vastaava
numero tulee löytyä sekä lomakkeesta että kuitista
Kuluvan vuoden maksut toimitetaan kauden päätteeksi rahastonhoitajalle viimeistään 31.10.
mennessä. Sen jälkeen laskutettavia maksuja ei enää huomioida! Kaudesta 2021 alkaen
kuitit tulee toimittaa seuraavaan osoitteeseen: Leila Niittymäki, Lavoniuksenkuja 2, 57600
Savonlinna. Ne pyritään maksamaan kaikille marraskuun kuluessa, mutta seura pidättää
oikeuden maksaa ne myös joulukuussa, mikäli tilanne sen vaatii.

KORVAUSTEN HAKEMINEN OSA-ALUEITTAIN:
1) Kisapistestipendi (Käytä korvauksia haettaessa lomaketta 1 / Kisapistestipendi)
•
•

•

Topi, Joni tai rahastonhoitaja Leila ilmoittaa stipendinsaajille kisapisteiden oikeuttaman
summan (pisteiden määräytymisperusteet luettavissa stipendisäännöistä)
Kuittiselvityslomakkeeseen tulee kirjata jokainen laskutettava asia ja siihen liittyvä summa.
Merkitse kuitenkin lomakkeen alaosaan yhteissumman kohdalle saamasi kisastipendin
verran oleva summa. Mukana olevista kuiteista voi kertyä vähän suurempikin summa, mutta
ne maksetaan korkeintaan stipendin suuruisen summan mukaan. Älä liitä mukaan
ylimääräisiä kuitteja, pelkästään ne, joilla kokonaissumma saadaan kasaan! Kuiteista tulee
kuitenkin kertyä vähintään saamasi summa. Mikäli liität selvitykseen pienemmän summan
edestä kuitteja, maksetaan stipendi tuon pienemmän summan mukaan
Laskuttaa voi harjoitteluun/kilpailuihin liittyviä kuluja (esim. vaatteet, fysioterapia, hieronta,
kisamajoitukset pois lukien SM-majoitukset...). Kirjoita jokaiseen kuittiin ”kisapistekuitti”
ja käytä juoksevaa numerointia esim. ”kisapistekuitti 1”.

2) SM-kisakulut (Käytä korvauksia haettaessa lomaketta 2 / SM-kisakulut)
Majoitus
Seuran järjestämä majoitus
• Ensisijaisesti käytetään seuran järjestämää (ja maksamaa) yöpymismahdollisuutta. Seuran
järjestämässä majoituksessa majoittuville urheilijoille/henkilökohtaisille tai muuten kisoihin
nimettäville valmentajille seura maksaa majoituksen suoraan ja kokonaan huolimatta siitä,
paljonko urheilijan/valmentajan osuus majoituksesta yötä kohden on
• Seura korvaa urheilijalle ja valmentajalle
o Kisaa/omaa lajia edeltävän yön majoituksen
o Mahdolliset väliyöt, mikäli lajiohjelma on sellainen, että lajien välillä on välipäivä
o Kalevan kisoissa ja myös muissa SM-kisoissa mahdolliset yöt aina finaalivaiheeseen
saakka, mikäli karsinta- ja finaalikilpailut käydään eri päivinä. Eli mikäli esimerkiksi
karsintakilpailu käydään lauantaina ja finaali sunnuntaina, korvataan majoitus
kokonaan sunnuntaihin saakka, vaikka urheilija ei finaaliin selviytyisikään
o Tapauskohtaisesti myös kisojen jälkeisen yön, mikäli kilpailut on omalta
kotipaikkakunnalta käsin pitkän välimatkan päässä ja myöhäiseen kellonaikaan
(lähtökohtaisesti niin, että lajin viimeinen vaihe on klo 16 jälkeen). Nämä käsitellään
tapauskohtaisesti ennakkoon ennen kyseisiä kilpailuja
• Jos seura hankkii kisoihin majoituksen, muttet majoitu siinä, olet velvoitettu
maksamaan majoituksesi kokonaan itse. Seuran hankkimat majoitukset seuraavan vuoden
SM-kisoihin ilmoitetaan kaikille talven kuluessa
Mikäli seuran järjestämää majoitusta ei ole
• Mikäli johonkin kisaan seuran järjestämää majoitusta ei ole, voit laskuttaa maksimissaan
50€/yö/urheilija tai valmentaja. Laskuttaa voi vain nimenomaisen urheilijan tai valmentajan
osuuden majoituksesta
• Merkitse lomakkeeseen
o SM-majoitus/kisa, johon majoitus liittyy
o Kisapäivämäärä ja lajisi sekä lajin alkamisaika
o Ketkä huoneessa ovat majoittuneet minäkin yönä (urheilija, valmentaja, huoltaja...)
o Urheilijan/valmentajan majoituksen osuus summa-kohtaan
• Liitä mukaan kuitti majoituksesta ja numeroi se sekä kuittiin, että lomakkeeseen
Huom! Jos kisat ovat alle 120 km päässä kotipaikasta, ei majoituskustannuksia korvata!
Matkat
•
•

•
•

Matkakuluja voit periä, jos menet SM-kisoihin omalla kyydillä
Kirjaa lomakkeeseen ylös reitti ja kilometrimäärä. Matkakuluiksi lasketaan lähtökohtaisesti
vain asuinpaikkasi ja kilpailupaikan välinen etäisyys. Matkakuluihin ei siis huomioida
majoituksen ja kilpailupaikan välisiä matkoja kisaviikonlopun aikana paitsi siinä
tapauksessa, mikäli majoitus sijaitsee yli 30km päässä kilpailupaikasta
Matkakuluja voi periä 0,10€/km, jos kyydissä on vain yksi urheilija/valmentaja. Jos samalla
kyydillä kulkee useampi urheilija/valmentaja, voit periä 0,15€/km. Kirjaa lomakkeeseen
ketä on ollut kyydissä
Huom! Mikäli taloustilanne sen edellyttää, maksetaan vuoden 2020 mukaiset km-korvaukset
0,05€/km (0,10€/km)

3) Kisamaksut (Käytä korvauksia haettaessa lomaketta 3 / Kisamaksut)
•
•
•

Kisamaksuja saa periä yhteensä maksimissaan 100€
Kirjoita lomakkeeseen kisojen nimet ja liitä kilpailumaksujen kuitit numeroituna lomakkeen
liitteeksi. Merkitse kuittien numerot myös lomakkeeseen!
Älä liitä lomakkeen oheen enemmän kuitteja kuin on tarpeen

4) Leirit (Käytä korvauksia haettaessa lomaketta 4 / Leirit)
•
•

Seura korvaa kahdesta kyky- ja piirileiristä puolet tai yhden
alueleirin/yläkoululeirin/ANMJ-leirin/maajoukkueleirin/karnevaalileirin, maksimissaan
kuitenkin 150€, mikäli jokin leiritysmuoto on kalliimpi
Kirjaa lomakkeeseen, mitä leirimaksua haet korvattavaksi ja liitä mukaan numeroitu kuitti
maksetusta leiristä. Älä liitä lomakkeen oheen kuitteja leireistä enemmän kuin on tarpeen

5) Akatemiamaksu (Käytä korvauksia haettaessa lomaketta 5 / Akatemiamaksu)
•
•
•

Muualla asuvat rientolaiset voivat periä kyseisen alueen urheiluakatemiamaksuista
maksimissaan 50€
Liitä mukaan kuitti suoritetusta akatemiamaksusta. Akatemiamaksu voi olla suurempikin,
mutta seura korvaa siitä maksimissaan siis 50€
Savonlinnan akatemiamaksun maksaa seura kokonaan. Lasku ohjataan lähtökohtaisesti
suoraan seuralle

Seura pidättää oikeuden jättää jokin korvauskohta maksamatta, mikäli seuran taloustilanne sitä
edellyttää.
Kuittiselvitysohjeet on päivitetty vuodelle 2021 Riennon johtokunnan toimesta 8.3.2021.

