
  MATKA- JA KULULASKUN TÄYTTÖOHJE 
 
 
Täytä kululaskun laatimispäivä oikeaan yläkulmaan sille varattuun kohtaan. 
 
Nimi  Hakijan (tilinomistajan) nimi 
Pankki ja tilinumero Hakijan tilinumero IBAN-muodossa 
 
Esimerkki: 

 
    
 
 
Kustannuspaikka  

• Ruksaa kulua parhaiten kuvaava kustannuspaikka eli mihin seuran toimintoon 
kustannus liittyy: 

Rata   = ratamelontaan liittyvät kulut 
Poolo   = pooloon liittyvät kulut 
Retki   = retkimelontaan liittyvät kulut 
Melontakoulu  = melontakouluihin liittyvät kulut 
Kioski   = Vesaniemen kioskiin liittyvät kulut 
Hallinto  = seuran hallintoon liittyvät kulut 
Muu ___________  = jos mikään edellä mainituista ei sovi, käytä tätä 

 
Esimerkki: 

         
 
 
Kilometrikorvaukset: 

• Täytä matkan kohde ja tarkoitus, mahdollinen merkintä trailerista, kulun 
päivämäärä, kilometrimäärä ja kulun yhteismäärä 

• Kilometrikorvaukset 27.7.2021 alkaen 
o auto ilman traileria 0,25 €/km 
o auto + pikkutraileri 0,30 €/km 
o auto + iso traileri 0,40 €/km 

 
Esimerkki: 

 
 
 
 
 
 



 
 

Muut korvaukset  
Tässä kohdassa laskutetaan muut kuin kilometrikorvaukset. Muiden 
kustannusten korvaukset vaativat aina erillisen päätöksen, jos ei kyse ole 
jäsenen omista varoista, joita säilytetään seuran tilillä. Näitä varoja ovat 
esimerkiksi stipendit sekä hallituksen päättämät seuratuet ja talkookorvaukset. 
Kululaskuun tai muuhun viestiin on hyvä merkitä rahastonhoitajalle tiedoksi, 
mistä varoista haluat, että kulu maksetaan. Tämä helpottaa jäljellä olevien 
varojen seurantaa. 

 
 
Esimerkiksi: Matkaliput, kulkuvälineet (kohde) ym. 
 

 
 
 
Esimerkiksi: Hotelli- tai muut majoituskulut 
 

 
 
 
Muita esimerkkikuluja 
 

 
 
         
Yhteensä  Koko kululaskun yhteissumma asianomaiselle viivalle.  

Huom! Tähän tulee se summa, jota seuralta haetaan maksettavaksi. Se ei ole 
välttämättä sama summa kuin liitteenä olevassa kuitissa, jos ei jäljellä olevat 
varat riitä kattamaan koko kuitin summaa. 

 
 
Kuitit ja liitteet Kaikista kuluista on toimitettava kuitti (alkuperäinen tai kopio) matka- ja 

kululaskun liitteenä. Ruksaa kuitin tyyppi annetuista vaihtoehdoista. Laskuun 
liitettyjen kuittien kokonaislukumäärä kirjataan viivalle. 



 
 

Allekirjoitus  Kirjaa asianomaisille viivoille paikka, aika ja allekirjoitus. Sähköisesti täytettyyn 
matka- ja kululaskuun riittää allekirjoitus-kohtaan koneella kirjoitettu 
allekirjoitus. 

 
Esimerkki: 

 
 
 
Matka- ja kululaskun voi toimittaa paperisena Vesaniemen toimiston ovessa olevaan postilaatikkoon tai 
sähköpostin liitteenä osoitteeseen kame.rahastonhoitaja(at)gmail.com. Laskuun on liitettävä siihen 
kuuluvat kuitit. Postilaatikkoon toimitettaessa kuitit nidotaan matka- ja kululaskulomakkeen kanssa samaan 
nippuun siten, että matka- ja kululaskulomake on päällimmäisenä. Sähköpostilla toimitettaessa kuittien 
jatkokäsittelyä helpottaa, jos kuitit on skannattu pdf-muotoon. 


