Nokian Palloseura
Maksut ja maksettavat korvaukset

Maksut 2020
Maksujen reilu korotus oli nyt väistämättä edessä. Jokainen vuosi on nostamista mietitty ja tehty sitä
melko maltilla, mutta nyt alkaa kassan ylimääräiset varat olemaan käytetty joten pitkään mietittiin
kuinka asiassa edettäisiin ja tällaiseen nyt päädyttiin. Mietinnässä oli myös koko maksujärjestelmän
uudistus mutta päätimme sen käyttöönoton siirtää 1.11.2020 alkaen. Tämä siksi että jokaisella
joukkueella oli jo erilaiset suunnitelmat talven toiminnasta sekä pankkitilitilanteet hyvin erilaiset.
Alamme kevään aikana pohtimaan joukkueiden toimintaa valmennuslinjauksen mukaiseksi kaudelle
2021. Kauden toimintamaksun suuruus sekä toiminnot esitellään joukkueille vko28/2020
Haluamme myös seuran talouden olevan vakaalla pohjalla jotta toimintaa pystytään kehittämään.
Toimiston puolella suurimmat kulujen nousut tapahtuvat kirjanpidossa, maksuliikenteen hoidossa
20% työajalla palkataan henkilö sekä toimintajärjestelmän ylläpidosta. Talkoilla tai nykyisellä mallilla
asiat eivät ole asiallisesti hoidossa. Jalkapallo joukkueiden päävalmentajille kaikille tarjotaan
kulukorvausmahdollisuus kattamaan edes murto-osan aiheutuneista kuluista. Toimihenkilöille
järjestetään kauden aikana kaksi yhteistilaisuutta joiden tarkoitus on tiivistää yhteistyötä sekä jakaa
kokemuksia toimijoiden välillä. Toimihenkilöiden koulutukseen panostetaan seurassa paljon, jotta
saamme koulutettuja toimijoita yhä enemmän.

Pelaajamaksut
Pelaajamaksut koostuvat neljästä osasta:
• a) Lajiliiton lisenssimaksu, joka vaihtelee pelaajan iän ja lajin mukaan. Tällä maksulla pelaaja saa pelioikeuden,
lajiliiton lehden sekä eräitä lajiliittokohtaisia etuja, joista saa tietoa kyseisestä lehdestä. Lajiliitto päättää maksun
suuruuden.
• a) Vakuutusmaksu, joka vaihtelee pelaajan iän ja lajin mukaan. Vakuutuksen voi hankkia seuran kautta LähiTapiolan Urheilijaturva tai palloliiton lisenssin yhteydessä liitolta tai oma urheilijaturva, vaatii vakuutustodistuksen
esittämisen joukkueenjohtajalle. P12 ja nuoremmat otetaan aina Lähi-Tapiolan vakuutus seuran kautta.
• b) Seuramaksu, joka määräytyy kyseisen kalenterivuoden aikana sen ikäluokan mukaan missä pelaaja pelaa;

• c) Joukkuemaksu, joka vaihtelee joukkueen oman varainhankinnan ja joukkueen budjetin mukaan.
Joukkueen budjetti tulevalle kaudelle avataan ja käydään läpi perusteellisesti vanhempainpalaverissa.

Seuramaksu
• Nokian Palloseuran seuramaksun suuruus perustuu seuran jäsenten vuosikokouksessa tekemiin päätöksiin. Pelaajat ovat
automaattisesti seuran jäseniä, aikuisjäseneksi pääsee maksamalla seuran jäsenmaksun seuran tilille. Myös ainaisjäseneksi
liittyminen on mahdollista maksamalla jäsenmaksu 15 – kertaisena.
Seuramaksulla katetaan kokonaan tai osittain mm. seuraavat asiat:
• Seuran lajiliiton jäsenmaksu

• Ohjaajien asut, pelaajien harjoituspaidat
• Varustehankinnat seuralle
• Ostetut asiantuntijapalvelut, koulutustilaisuudet, seuratilaisuudet
• Valmentajakoulutukset, huoltajakoulutukset, joukkueenjohtajakoulutukset, ea-koulutukset ym

• Tiedotus- ja markkinointikulut
• Toiminnanohjauspalvelu (myclub), nettisivut
• Kirjanpitokokonaisuus (ohjelmisto, tilitoimisto ym.)
• Pelaajien kehittymisenseuranta P10-P17

• Vuosijuhlakulut ja palkitsemiset
• Tilavuokrat, varusteet, toimistovälineet, puhelin, postikulut, internet, tietokoneet, tulostin
• Kulukorvaukset, toimihenkilö- ja vastuuhenkilökulut, työntekijöiden palkka- ja palkkiokustannukset
• Edustusjoukkueen lisenssit ja osa harjoitusvuoroista.

Seuramaksujen periminen:
Seuramaksut peritään seurajohdon
määrittelemän maksuaikataulun
mukaisesti useammassa osassa.
Mahdollisten maksuvaikeuksien osalta
kannattaa olla aina yhteydessä oman
joukkueen joukkueenjohtajaan tai
rahastonhoitajaan tai seuran
puheenjohtajaan Petri Kehusmaa 040
5420003 pj@nokianpalloseura.fi .

Joukkuemaksu
Joukkuemaksu vaihtelee joukkueen oman varainhankinnan ja joukkueen
kulujen mukaan.
Tällä maksulla kustannetaan joko kokonaan tai osittain seuraavat asiat:
• Sarjan osallistumismaksu
• Erotuomaripalkkiot

• Tilavuokrat ja harjoitusvuorot
• Turnausmaksut
• Huoltotarvikkeet
• Joukkueen kauden päättäjäiset
• Matkakulut
• Majoitus- ja ruokailukulut
• Maalivahdin varusteet
•

Pelipaidat, harjoituspaidat/-liivit

• Merkkikartiot, pallot ja muut harjoittelussa tarvittavat varusteet

• Sekalaiset kulut (posti, puhelin jne.)
• Osa valmentajan mahdollisista kulukorvauksista
• Joukkueelle ja toimihenkilöille yhtenäiset asusteet. (Voidaan myös laskuttaa
erikseen)

Joukkuemaksujen periminen:
Pelaajamaksut peritään joukkueenjohtajan tai
joukkueen rahastonhoitajan tekemän
maksusuunnitelman mukaisesti.
Kiinteä kuukausimaksu on yleisesti koettu
hyväksi malliksi.
Mahdollisten maksuvaikeuksien osalta
kannattaa olla aina yhteydessä oman
joukkueen joukkueenjohtajaan tai
rahastonhoitajaan tai seuran puheenjohtajaan
Petri Kehusmaa 040 5420003
pj@nokianpalloseura.fi .

Tarkennukset ja poikkeukset maksuissa
Loukkaantuneen pelaajan maksuvelvollisuus
• Jos salibandyn tai jalkapallon pelaaja loukkaantuu kesken kauden niin, että hän ei pysty pelaamaan enää koko kaudella, palautetaan hänelle
maksettua seuramaksua seuraavasti: Seuramaksun koko summa jaetaan viidelläkymmenelläkahdella(viikkojen määrä vuodessa) ja kerrotaan
sitten niiden viikkojen määrällä, jotka jäävät pelaajalta osallistumatta loukkaantumisen takia. Tämä summa palautetaan pelaajalle.
Loukkaantumisesta tulee esittää lääkärintodistus, josta ilmenee pelikyvyttömyyden pituus.
Pelaajamaksun suuruus uuden pelaajan osalta
• Lajiliiton lisenssimaksun jokainen toimintaan mukaan tuleva pelaaja maksaa lajiliiton päätösten suuruisena riippumatta siitä milloin hän tulee
mukaan. Joukkuemaksun suuruudesta kesken kauden mukaan tulevan pelaajan osalta päättää joukkueenjohtaja. Seuramaksut laskutetaan
koko kauden mukana olevilta pelaajilta neljässä erässä: tammikuussa, maaliskuussa, huhtikuussa ja kesäkuussa.
• Seuramaksun osuus joukkueeseen liittymisajankohdan mukaan määräytyy seuraavan taulukon mukaisesti:
1. Kesäkauden osallistuminen touko-syyskuu. Kesäkauden toimintamaksu on 200€, sis. seuramaksu 100€ ja joukkueen osuus 100€.
• Oikeus osallistua harjoitteluun, mahdolliseen kaupunginosapelitoimintaan. Lisäkulu-vakuutus ja korttelipelipassi. Nämä pelaajat myclubiin
“kesäpelaaja”. Mikäli kesäpelaaja haluaa vaihtaa varsinaiseen joukkuetoimintaan, hän aloittaa maksamaan normaalia joukkuemaksua sekä
hankkii varsinaisen pelipassin.
2. Pelaaja ilmoittautuu varsinaiseen joukkuetoimintaan toukokuussa, seuramaksun suuruus on 210€ / 140€.
3. Pelaaja ilmoittautuu varsinaiseen joukkuetoimintaan elokuussa , seuramaksun suuruus on 150€ / 100€.
4. Pelaaja ilmoittautuu varsinaiseen joukkuetoimintaan lokakuussa, seuramaksun suuruus on 90€ / 60€.

Maksettavat korvaukset 2020

Toimihenkilö/vastuuhenkilökorvaukset
Seuran yhteisistä varoista maksetaan toimi- ja vastuuhenkilöille korvauksia seuraavasti:
• Johtokunnan puheenjohtajalle maksetaan kulukorvausta tehtäviin liittyvistä matkoista
todellisiin kuluihin perustuen matkalaskun mukaan korkeintaan 2000€/vuosi ja
• Urheilutoimenjohtajalle maksetaan kulukorvauksia tehtävään liittyvistä matkoista todellisiin
kuluihin perustuvan matkalaskun perusteella, kuitenkin korkeintaan 1500€ / vuosi.
• Vastuuvalmentajille maksetaan kulukorvauksia tehtävään liittyvistä matkoista todellisiin
kuluihin perustuvan matkalaskun perusteella, kuitenkin korkeintaan 3000e/kausi. Sopiva
kulukorvaussumma sovitaan jokaisen vastuuvalmentajan kanssa henkilökohtaisissa
neuvotteluissa seuran valmennuspäällikön kanssa.
• Joukkueenjohtajille, apuvalmentajille ja huoltajille ei makseta korvauksia seuran yhteisistä
varoista, joukkue voi maksaa kulukorvausta mikäli vanhempainkokous näin päättää.
Jonkunlaista kulukorvausta suositaan aktiivisille toimihenkilöille maksettavaksi.
• Lisäksi johtokunta voi harkintansa mukaan maksaa korvauksia muista seuran toimihenkilö- ja
vastuutehtävistä.

Vastuuvalmentajien kulukorvausjärjestelmä
• Seura kustantaa 60 % vastuuvalmentajan valmennuspäällikön kanssa sopimasta kulukorvauksesta.
joukkueen on itse hankittava rahoitusta kulukorvaukseen/palkkioon vähintään 40 %
vastuuvalmentajalle maksettavasta summasta.
• Vastuuvalmentajalle maksetaan kulukorvausta todellisista kuluista erittelyn sisältävän matka- tai muun
kulukorvauslaskun mukaan. Muulta osin summa maksetaan palkkiona ja se on saajalleen veronalaista
tuloa, josta vähennetään verokortin määräämä ennakonpidätys ym. kulut työnantajan sivukuluineen.
• Seuran yhteisistä varoista maksetaan kulukorvausta vain joukkueen vastuuvalmentajalle. Joukkue voi
itse halutessaan maksaa kulukorvauksia myös muille valmentajilleen harkinnan mukaan.
• Järjestelmä koskee ainoastaan jalkapallon sarjatoimintaan osallistuvia juniorijoukkueita ja seuran
aikuisten edustusjoukkueita.
• HUOM! Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että vastuuvalmentajasopimus tehdään
johtokunnan hyväksymällä ja seuran valmennuspäällikön allekirjoittamalla lomakkeella ja
kulukorvauksen määrä on sopimukseen allekirjoitushetkellä määritelty.

