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Talousohjeistuksen liite  

• Joukkueiden ei ole tarkoitus kerätä ylimääräistä rahaa tai säästöjä. Rahaa 

kerätään vain kulujen kattamiseksi ja näin ollen kauden lopussa pitäisi tilin 

saldon olla sopivan minimaalinen. (suositus U9-U12-juniorit n.50€/pelaaja ja 

U13-U18 n.100€/ pelaaja) 

 

• Mikäli koko joukkue ei osallistu kesäajan harjoitteluun (yleensä nuorimmat ryhmät 

pelaavat myös esim. jalkapalloa kesällä), veloitetaan vain osallistuvilta pelaajilta 

todelliset kesäharjoittelun kulut. Tällä varmistetaan se, että kesäkauden 

tapahtumat eivät vaikuta joukkueen tilin saldoon, vaan koko ryhmä voi jatkaa 

toimintaansa kauden alkaessa syksyllä samasta rahatilanteesta kuin kauden 

päättyessä keväällä. Jos pelaajasiirtoja tulee syksyllä kauden alussa, tällöin 

on pelaajan siirto ja pelaaja kohtaisen rahan siirto joukkueiden välillä 

helpompaa tehdä, kun kaikilla joukkueilla on sama linja asiassa. 

 

• Pelaajan siirtyessä toiseen seuraan hänen mukanaan ei siirry Kiekkohaiden 

joukkueeseen hankittua/maksettua rahaa tai omaisuutta. Mikäli pelaaja siirtyy 

kesken kauden, ei hänelle tule antaa siirto-oikeutta ennen kuin on varmistettu, 

että kaikki taloudelliset velvoitteet seuraa- ja joukkuetta kohtaan on hoidettu ja 

kaikki joukkueen tai seuran varusteet on palautettu. 

  

• Pelaajan siirtyessä seuran sisällä joukkueesta toiseen, ei hänelle saa antaa 

pelioikeutta uudessa joukkueessa ennen kuin vanhaa joukkuetta kohtaan 

olevat velvoitteet on hoidettu.  

 

• Kauden vaihtuessa, seuran sisäisten pelaajasiirtojen yhteydessä pelaaja 

saa mukaansa uuteen joukkueeseen hänen osaltaan kertyneen varallisuuden 

riippumatta siitä, miten se on hankittu. Varusteet, jotka on ostettu joukkueen 

yhteisillä varoilla, ovat aina joukkueen omaisuutta. Kauden aikana 

tapahtuvat pelaajasiirrot joukkueiden välillä käsitellään aina 

tapauskohtaisesti.  

 

• Mikäli yksittäinen pelaaja tai vaikka koko joukkue lopettaa pelaamisen, ei 

rahaa makseta ulos/ palauteta joukkueesta. Vain selkeästi etukäteen 

maksettuja kausimaksun kuukausisuorituksia voidaan tapauskohtaisesti 
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palauttaa. Kuukausimaksu ei kuitenkaan ole välttämättä juuri ko. kuukauden 

kuluja, vaan sisältää myös vuosikohtaisia kuluja, joten asia on tarkasteltava 

aina kokonaisuutena.  

 

• Pelaajasiirtojen yhteydessä molempien joukkueiden joukkueenjohtajat ja 

rahastonhoitajat käyvät läpi joukkueen pelaajien määrän ja tilin saldon, joka 

oli joukkueiden tileillä kauden päättyessä 30.4 tai vastaavasti siirtohetkellä. He 

tarkistavat yhteisesti paljonko joukkueilla on rahaa/varallisuutta / pelaaja ja 

sopivat yhdessä siirrettävästä rahasummasta. Jos toisessa joukkueessa 

on enemmän rahaa / varallisuutta / pelaaja tulee, siirtyvien pelaajien kohdalla 

kausimaksuja tasataan niin, että edelliseen joukkueeseen maksettu summa / 

tehdyt talkoot tai muuten hankitut varat tulevat siirtyvän pelaajan hyödyksi 

myös uudessa joukkueessa tai päinvastoin voidaan siirtyjältä joutua 

veloittamaan hieman suurempaa kuukausimaksua. Rahansiirron voi tehdä 

luovuttavan joukkueen tai seuran rahastonhoitaja nimikkeellä siirtomaksu(t) xx 

ryhmästä. Siirtoasioissa voi aina kääntyä myös seuran rahastonhoitajan 

puoleen, että löydetään sopiva ja pelaajan kannalta paras ratkaisu asiaan. 

 

• Kuten yhdistyksissä ja urheiluseuroissa (jolla on talouden ja verotuksen 

kannalta katsottuna yksi yhteinen talous ja yksi Y-tunnus) toimittaessa yleensä 

joukkueiden varat ja kaikki omaisuus on yhdistyksen omaisuutta myös Salon 

Kiekkohait ry:ssä joukkueiden omaisuus (varat ja velat) on yhdistyksen 

omaisuutta, joka on aina kulloisenkin tarkastelujakson/ kauden ajan 

joukkueen käytössä. Myös varojen jakaminen seuran tileiltä ulos 

yksittäisille henkilöille/perheille on kielletty!  

 

Varojen käytöstä ei missään olosuhteessa päätä yksittäinen joukkue tai 

yksittäinen toimihenkilö yksin. Seuran säännöt ja ohjeet hyväksyy 

seuran hallitus, sekä jäsenistön vuosikokous yhdessä.  Seuran 

nettisivulta materiaalipankista löytyy viimeisimmät päivitetyt ohjeistukset ja 

ohjeistuksen liitteet sekä eri ryhmien omat toiminta ohjeistukset. 

 


