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1. Budjetin sisältö
Joukkueen budjetin kuluihin sisällytetään:
Poklimaksu (suuruus vahvistuu Poklin budjetin valmistumisen jälkeen). Toimisto veloittaa kuukausittain
joukkueen tililtä sovitun suuruisina erinä laskun mukaan. Laskutetaan 9-12 erässä.
Poklimaksut tarkistetaan sovitusti syksyllä ja joukkueen esityksestä hallituksen päätöksellä maksuja
muutetaan pelaajamäärien muutosten ollessa enemmän kuin +-3 pelaajaa.
Sarjamaksut, huom. myös jatkosarjat (a-hinnat 250,-.. 350,- SM-sarjat .. 650,-)
Pelipassit ja lisenssit (Pelipassi= lisenssin osuus (v. 2016-17 oli 43,-) + vakuutus)
oman vakuutuksen käyttöä suositetaan, kun passin hinta on yli 50,- (vakuutustodistus tällöin toimitettava)
Valmennus, huolto ja jojot; aitiossa tai jäällä toimivat pitää olla vakuutettuja.
Joukkue päättää, maksetaanko kaikille vain lisenssin osuus vai myös vakuutukset.
Jäsenmaksut 10,- /pelaaja ja lisenssoitu toimihenkilö. Toimisto veloittaa laskua vastaan syksyllä.
Seurakortit kaikille pelaajille a`65,-. Ekaluokkalaiset saavat mahd koulun kautta.
Toimihenkilöiden seurakortit lisenssoiduille henkilöille, kuitenkin enintään max 10 henk/ joukkue
Kausijulkaisu 1000,-/ikäryhmä
Kevät- ja kesäjääkustannus n. a` 95,-- 110,-/h (n. 15-35 h/ ikäryhmä)
Pelimatkojen bussit n. 500- 1000,-/ reissu riippuen onko bussi vuokrattu vai auto myös kuljettajan kera.
Alle 100 kilometrin matkoilla (Lpr, Kotka, Hamina, Mikkeli) suositellaan henkilöautojen käyttöä
kimppakyydein.
Pelimatkaruokailut
Aamupala (n. 7,- ->)
Ruokailut, noutopöytä (n. 7,- > lapsilla ja aikuiset n. 10,- ->)
Tilaus ennakkoon ja ryhmäalennuksen huomiointi
Toimihenkilöiden (valkut, huolto, jojo) pelimatkojen ruokailut, eikä niitä veloiteta ko. henkilöiltä
Pelimatkojen yöpymiset
Tehkää HotSport- (Cumulus, Rantasipi) ja/ tai Sporttiklubisopimus (Sokos Hotellit, Radisson Blue) ja saatte
alennusta yöpymisistä. Lapset 30,- -> , aikuiset 35,- ->/ hlö, riippuu, montako samassa huoneessa.
E1 ja vanhemmat ikäryhmät 2-(3) yön yli matkaa/peliryhmä budjettiin (majoitus, ruokailut, eväät, bussi)
sarjapelejä sarjajärjestelmästä riippuen.
Seuran laskutussopimukset päivitetään kaikkien hotelliketjujen kanssa kesän 2016 aikana.
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Tuomarit
Palkkiot (ottelun kestosta riippuen 24,50e ->, turnauksessa 20,-->). 2 tuomaria/ ottelu, lisäksi
kilometriveloitus valtion matkustussäännön mukaan.
Erotuomareiden kerhoraha a´6 e/ tuomari/ ottelu. Laskutetaan jälkikäteen syksy-kevät.
Toppa-asut, tuulipuvut ja muut seura-asut
Mikäli hankitaan koko ryhmälle, sisällytetään budjettiin. Muutoin voidaan laskuttaa erikseen.
Huomioi toimihenkilöiden asut sekä muista tarkistaa, kuuluuko valmentajasopimuksiin asut seuran vai
joukkueen toimesta. Aloittavan ikäryhmän sopimusvalmentajien asut kustantaa seura.

Muita kuluja
- EA-tarvikkeet
- huollon tarvikkeet, teroituskone
- logo-tuotteet (kiekot, viirit) luovutetaan turnausten ja/ tai otteluiden yhteydessä (joukkueet hankkivat
itse/ yhteistilaus)
- joukkueen yhteinen virkistystoiminta
- ilmoituskulut lehdissä (turnaukset, tapahtumat, huutokauppa)

Lisäksi muut kulut joukkueen suunnitteleman toiminnan mukaan.
Joukkueen on syytä budjetoida itselleen varaa muutaman pelaajan lopettamiseen kesken kauden.
Mikäli joukkueen pelaajamäärässä tapahtuu pieniä muutoksia, ei tämä vaikuta automaattisesti esim.
Poklimaksun pienenemiseen. Pelaajamäärän lisäys ei myöskään nosta Poklimaksun suuruutta.
Pitkissä sairauspoissaoloissa (yli 6 viikkoa) kk-maksu alenee joukkueen sopimalla tavalla.
Poklin hallitus ottaa perustellusta syystä käsittelyynsä kesken kauden Poklimaksujen suuruuden
tarkastelun.
Tietyin määrävuosin seura hankkii uudet pelipaidat ja näiden omakustanneosuus tullaan joukkueilta
laskuttamaan. Tästä tiedotetaan erikseen ennen ko. kauden budjetointia.

2. Varainhankintakeinot
Keinoja kulujen kattamiseksi:
- talkoot
- varainhankinnan myynti (vaatteet, paperit, kortit, piparit, karkit) Huom! alvillista toimintaa
- kahviotoiminta sekä muu myynti ottelutapahtumissa
- arpojen myynti (SLU-arvat, omat arvat ottelutapahtumissa)
- oman turnauksen järjestäminen
- kausijulkaisun mainosmyynti
- huutokaupan/ kirpputorin/ myyjäisten järjestäminen
- joukkueen kalenterin kokoaminen ja myynti
- kummisopimukset (suositus pelaajan kk-maksun ollessa yli 100,-) muussa tapauksessa tuki tulisi kohdistaa
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koko joukkueelle
- perheiltä kerättävät kausimaksut

3. Oma turnaus
Oman turnauksen järjestäminen
Kuluihin tulee huomioida
- ruokailun järjestäminen sekä mahd ruokailutilan vuokra
- palkinnot
- tulospalvelu
- tuomarit
- hallivuokra, n. 20,- -25,-/ h
- turnausjulkaisun taitto ja painokustannukset
- kahvion myytävät sekä muut oheistuotteet
Turnauksen tulopuolella
- ruokailuista lasketaan hieman itselle jäävää osuutta ulosmyynnissä tai kate kattaa oman väen ruokailut
- turnausjulkaisun mainokset
- joukkueiden ilmoittautumismaksut
- kahvio- ja muu myynti
- turnauksen pääsponsorille nimen myynti (”Orpe-turnaus”)

4. Pelaajakohtaiset laskutuskäytännöt
Pelaajan kauden laskutus
Em. budjettiin sisällytetyt kulut muodostavat pelaajan kausimaksun.
Kausimaksua alentavat joukkueen tekemät varainhankintakeinot.
Lopullinen kausimaksu jaetaan kuukausimaksuiksi, jotka laskutetaan perheeltä.
Kuukausittainen maksu on kauden alussa suurempi ja sitä voidaan syksyä kohden tai kevääksi tarkentaa
loppusarjojen kustannusten selvittyä. Uuden kauden pelipassit lunastetaan jo kesäkuussa. Joukkueen muut
suurimmat kuluerät ajoittuvat elo-syyskuun vaihteeseen (mahd. asuhankinnat, seurakortit, mahd oma
kauden aloitusleiri).
Mikäli joukkueelle on jäänyt edelliseltä kaudelta ylijäämää, voidaan sitä käyttää esim. pelipasseihin tai
kevään ja kesäajan jäämaksuihin.
Erillisiä käteissuorituksia tai muita veloituksia ei perheiltä kerätä vaan normaalit sarjatoiminnan kulut
sisältyvät kuukausimaksuun. Näistä poikkeuksena hotellimajoitukset, jotka sovitusti laskutetaan erikseen.
Pelaaja voi hankkia kummisopimuksilla tukirahaa itselleen kausimaksujen kattamiseksi, suosituksena kkmaksun ollessa yli 100,-.
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Mikäli pelaajan kk-maksu on alle 100,-/ kk suositetaan kummipelaajasopimukset tehtäväksi koko joukkuetta
koskeviksi kummijoukkuesopimuksiksi.

Kotimaan turnaukset
Mikäli joukkue osallistuu sarjatoiminnan lisäksi ulkopuolisiin turnauksiin, on näistä sovittava
ikäryhmäkohtaisesti vanhempainpalaverissa erikseen. Budjettiin voidaan sisällyttää kaikille tarkoitetun
turnauksen kustannukset, jos ne ovat tiedossa jo budjetin suunnitteluvaiheessa.

Ulkomaiset turnaukset
Mahd. ulkomaanturnausten varainhankinta tai toiminta sen kulujen kattamiseksi tulee pitää erillään
muusta kausimaksulaskutukseen sisältyvästä toiminnasta. Siitä joukkueen rahastonhoitaja pitää omaa
erillistä kirjanpitoa.

Joukkueiden välillä liikkuvien pelaajien kustannukset
Pelaajan liikkumisen esteenä ei saa olla raha. Pelaaja maksaa kuukausimaksunsa yhteen joukkueeseen ja
valmennuksen niin sopiessa, voi pelata myös toisessa joukkueessa. Valmentajien tulee tiedottaa näissä
tilanteissa kummankin joukkueen jojoja siirtymisistä.
Vastaanottava joukkue voi laskuttaa mahd muuttuvat kustannukset lähtöjoukkueelta. Muuttuviin
kustannuksiin lasketaan mm. ruokailut ja majoitus. Bussikustannus ei näihin kuulu.
Joukkueen toimihenkilö/-t hoitaa seurannan ja tarvittaessa laskutus tapahtuu joululta ja kauden päätteeksi.

Ikäryhmän sisäiset kausimaksuhyvitykset
Ikäryhmän sisällä voi olla useita pelaavia joukkueita ja kaikille ei välttämättä kerry kauden aikana yhtä
paljon otteluita. Joukkue voi tasata tätä epäsuhtaa hyvittämällä ko. vähemmän pelanneita pelaajia esim.
yhden kuukauden kausimaksun verran (jos rahavarat sen sallivat). Mikäli rahavarat eivät tätä mahdollista,
voidaan enemmän pelanneilta myös laskuttaa, esim. yhden kuukauden ylimääräinen tai muuten määritelty
maksu.

Joukkueen vanhempainpalaveri vahvistaa johtoryhmän esittämän budjetin sekä laskutuskäytännöt
ja mahdolliset toimihenkilökorvaukset!
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