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Kilpaurheilupuolella kulut saattavat helposti kasvaa isoiksi riippuen kisamatkojen määrästä ja 
pituudesta, kisa-asuista yms. Silloin yksi mahdollisuus on tehdä varainhankintaa, jotta vanhempien 
suorittamat maksut saadaan pysymään mahdollisimman alhaisina. Tällöin varainhankinnan tuotot 
kohdistuvat suoraan joukkueen toimintaan. Joukkueenjohtaja esittää vanhempainpalaverissa 
budjetin tulevasta kaudesta jolloin voidaan todeta vanhempien maksettavaksi tuleva summa. Esim 
kilpamatkojen määrä / pituus saattaa tuoda esille varainkeruun tarpeen sekä osaltaan kannustaa 
perheitä varainhankintaan. Kun varainhankintaan ryhdytään, tulee muistaa että se on kaikille 
vapaaehtoista. Toisin sanoen jokaisen varainhankinnan mahdollisista tuotoista nauttivan joukkueen 
/ ryhmän jäsen eli voimistelijan perhe osallistuu varainhankintaan oman kykynsä mukaan. 
Yhteisöllisyyden vuoksi seura kannustaa kaikki osallistumaan varainhankintatempauksiin.  

Keravan Voimistelijoiden ja samalla sen ryhmien / joukkueiden varainkeräyksessä tulee ottaa 
huomioon veroviranomaisen säädökset ja lait; ALV, elinkeinoverolaki, tuloverolaki. KNV:ssä on 
sääntönä myös se, että kaikista jäsenten tuotemyynnistä tai muuten kerätyistä varoista seuran 
osuus on aina 10% , mutta aina maksimissaan 100e. Tämä kerätään pankki-, hallinto- ja muita kuluja 
varten, mutta myös mahdollisen seuran arvonlisäverottoman osion ylittymisen varalta.  

HUOM! Jokainen seuran yksilö, ryhmä ja joukkue edustaa, ja on osa seuraa. Tästä johtuen kaikki 
joukkueen / ryhmän eri tavalla kerätty tai hankittu varainkeruiden tuotto on seuran omaisuutta, joka 
on joukkueen/ryhmän käytössä sen toimintaa varten! ENNEN varainkeruun/ 
varainkeruutapahtuman toteuttamista joukkueen/ryhmän tulee ilmoittaa suunnitelmistaan ja 
tarpeistaan varainkeruuseen hallitukselle! Tämän voi tehdä jojovastaavan kautta tai viestinnän 
sähköpostiin. Jokainen joukkueen varainkeruu on samalla seuran varainkeruuta, josta hallituksen 
TULEE olla tietoinen ennen sen toteuttamista! 

1. Joukkueen / ryhmän pankkitili 

Keravan Voimistelijoilla on yksi yhteinen tili joukkueiden ja ryhmien taloudenhoitoon. Tälle tilille 
kerätään voimistelijoilta tulevat maksut sekä varainhankinnan tuotot ja tältä tililtä maksetaan 
ryhmien / joukkueiden menot. Seuran taloudenhoitajalla on tilin käyttöoikeus ja hän maksaa ryhmän 
/ joukkueen laskut, seuraa tilitapahtumia sekä voi tulostaa tiliotteen. Tilinumeron saa 
taloudenhoitajalta taloudenhoitaja@keravanvoimistelijat.fi 

2. Yleistä varainkeruusta 
 

a. Kilpailut ja tapahtumat: Kilpailuihin ja tapahtumiin liittyvät oheistoiminnat (esim. 
myynti, arpajaiset, narikka) ovat verovapaata tuloa järjestäjälle edellyttäen, että 
järjestävä taho on yleishyödyllinen yhdistys. 

b. Tuotteiden myynti:  Lähtökohtaisesti tuotteiden kuten WC-paperin, pesuaineiden, 
sukkien, makeisten, keksien jne. myyntitoiminta on veronalaista liiketoimintaa ja siten 
veronalaista tuloa, mikäli tuotteiden myynti tapahtuu rajoittamattomalle tai laajalle 
asiakaskunnalle. ALV velvollisuus syntyy kuitenkin vasta, kun liikevaihto ylittää 10 
000,00 € tilikaudessa. Kilpailuissa ja tapahtumissa tapahtuva myynti on kuitenkin 



 
verotonta ja myös esim. heijastimien, viirien tai muiden logollisten seuran tuotteiden 
myyminen on verovapaata tuloa osana seuran tai joukkueen varainkeruuta. 

c. Buffet -toiminta: Kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä kahvio- ja buffet -toiminta on 
verovapaata toimintaa edellyttäen, että tapahtuman järjestäjä itse suorittaa toiminnot. 
Mikäli kahviotoiminnan suorittaa alihankkija (toinen yhdistys, yritys), on se 
veronalaista tuloa suorittajalle. Seurassa on omiin tapahtumiin jaettu joukkue / 
ryhmäkohtaiset buffetvuorot, joita noudatetaan. Kilpailujen ja tapahtumien buffetin 
tuotto menee yleensä seuralle. Poikkeuksena kisakatselmusten buffettien tuotto, joka 
menee joukkueelle kokonaan.   

d. Talkootyö: Talkootyö on verovapaata toimintaa edellyttäen, että talkootyön 
tunnusmerkit täyttyvät eli se on niin sanottua maallikkotyötä, eikä vaadi erillistä 
ammattitaitoa tai pätevyyttä, eikä tehtävään työhön sisälly talkootyön teettäjän 
puolelta mitään työnjohdollisia toimenpiteitä. Jos talkootyöstä maksetaan korvausta 
talkoolaisille, talkootyöstä tulee tiedottaa seuran rahastonhoitajaa ajoissa. 

e. Ulkopuoliselta tulevat vapaaehtoiset lahjoitukset:  KTS. Sponsoritoiminnan 
pelisäännöt. 

 
3. JOUKKUEIDEN JA RYHMIEN VARAINKERUU 

Seura pyrkii tukemaan joukkueiden ja ryhmien omaa varainkeruuta, kartoittaa mahdollisuuksia 

siihen sekä informoi mahdollisuuksista eteenpäin. Kaikista joukkueiden ja ryhmien 

varainkeruutarkoituksessa järjestämistä niin sanotuista omista kampanjoista tulee kertoa kaksi 

viikkoa ENNEN niiden toteuttamista seuran hallitukselle. Hallitus myöntää harkinnanvaraisesti 

kampanjaluvan perusteena: varainkeruun tarve, ko joukkueen/ryhmän osallistuminen myös seuran 

mahdollisesti keskitetysti järjestämiin varainkeruisiin sekä seuran liikevaihdon pysyminen alle 

10000 euron. Hallitus on velvoitettu pitämään kirjaa annetuista kampanjaluvista sekä niiden avulla 

kerätyistä varoista.  

4. Varainkeruu seuran tapahtumissa 

Tapahtumissa tapahtuva myyntityö on verotonta tuloa. Lain mukaan verotettavaa tuloa ei ole ” 

yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, 

tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta 

toiminnasta eikä edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja 

muusta sellaisesta toiminnasta saatu tulo”.  Seura järjestää vuodessa tapahtumia seuraavasti: 

• kevät-ja joulunäytökset 
• 2 x kisakatselmus 
• mahdollisesti harkkakisat 
• pääsääntöisesti YHDET suuremmat kilpailut 
• joukkueiden itse järjestämät tapahtumat 

 

4.1 Joukkueiden ja ryhmien varainkeruu kisakatselmuksissa ja harkkakisoissa 

Kisakatselmusten ja harkkakisojen buffettien myyntivuorot on jaettu tasaisesti kaikille joukkueille, 

jotka hoitavat buffetia vuorollaan. Lista vuoroista löytyy valmentajilta. Näistä buffeteista järjestävä 

joukkue saa koko tuoton itselleen. Kisakatselmuksissa ja harkkakisoissa buffetin järjestysvuorossa 

oleva joukkue voi käyttää omaa niin sanottua vuoroaan myös muuhun varainkeruuseen 



 
pienimuotoisesti.  Tuotto  menee seuran tilille seuran työntekijöiden kautta. Mikäli haluat tiedustella 

ko varainkeruiden tilannetta tai joukkueen omaa rahatilannetta, kannattaa ottaa yhteyttä 

taloudenhoitajaamme (taloudenhoitaja@keravanvoimistelijat.fi). Kyseinen tuotto on käytettävissä 

joukkueen / ryhmän itse toivomalla tavalla.  

4.2 Joukkueiden ja ryhmien varainkeruu näytöksissä 

Pääsääntöisesti kevät-ja joulunäytöksissä EI ole mahdollista järjestää joukkueiden omaa 

varainkeruuta tila-ym syistä.  Seura varaa nämä tilaisuudet koko seuran hyväksi tapahtuvaan 

varainkeruuseen. Mikäli kuitenkin yksittäiselle joukkueelle / ryhmälle varainkeruuseen nousee 

erityisen suuri, äkillinen tarve, tulisi hakemus varainkeruusta perusteluineen toimittaa hallitukselle 

ennen kevät-tai joulunäytöstä edeltävää hallituksen kokousta. 

4.3 Joukkueiden ja ryhmien varainkeruu kilpailuissa 

Suuremmissa kilpailuissa on aina seuralla oma buffet sekä mahdollisesti muutakin myyntiä. On hyvä 

ottaa huomioon, että suurempien kisojen järjestämisessä tarvitsemme kaikkien joukkueiden ja 

vapaaehtoisten apua ja panostusta joka tapauksessa. Mikäli jokin joukkue /ryhmä sen lisäksi, että 

osallistuu koko kisojen järjestämiseen, haluaisi kerätä tapahtumassa omaan hankkeeseensa varoja, 

tulisi hakemus / toive perusteluineen toimittaa hallitukselle tai tilatyöryhmälle hyvissä ajoin ennen 

tapahtumaa. Hallitus toivoo, että lisäksi otetaan huomioon seuraavat asiat: 

❖ Mikäli joukkueella / ryhmällä on toiveita varainkeruuseen, heidän tulisi ottaa 

tapahtumatyöryhmään yhteyttä VIIMEISTÄÄN kuukautta ennen h-hetkeä, jotta voidaan 

ajoissa varmistaa tilojen riittävyys sekä myyntituotteiden ja myyntitavan sopivuus 

järjestettävän tapahtuman luonteeseen. Koulujen tiloja vuokrataan huone ja tila kerrallaan, 

eikä tilaa välttämättä riitä kaikille halukkaille.   

❖ Hallitus pyrkii toiminnassaan tasapuolisuuteen. Toivomme, että halukas joukkue / ryhmä 

perustelee toiveensa varainkeruuseen tapahtumassa hyvin, esimerkiksi ulkomaan kisojen tai 

leirien määrällä.  

❖ Tapahtumassa EI tule kerätä varoja eli myydä jotain sellaista tuotetta, jota seura jo 

tapahtumassa myy varainkeruutarkoituksessa – eli esimerkiksi buffetin tyyppistä myyntiä ei 

voi harjoittaa tapahtumassa, jossa on jo seuran buffetmyynti. 

 

4.4 Joukkueiden itse järjestämät tapahtumat 

Yksi tapa kerätä varoja on järjestää itse tapahtumia. Hallitukselta voi myös kysyä mahdollisia vapaita 

koulu- tms. vuoroja joukkueen / ryhmän omaa varainkeruutapahtumaa varten.  Tapahtumien 

tuotosta joukkueen tulee maksaa seuralle todelliset kulut eli esim. mahdollinen salivuokra. Muutoin 

tuoton saa kokonaisuudessaan joukkueelle / ryhmälle. Hallitukselle tulee ilmoittaa myös 

joukkueiden ja ryhmien varainkeruuajatuksella järjestämistä tapahtumista ennen minkään 

tapahtumaan liittyvän järjestelyn aloittamista. Seura on vastuussa myös yksittäisten joukkueiden 

järjestämistä tapahtumista. On myös tehty linjaus että Keravan Voimistelijoiden joukkueet / ryhmät 

eivät järjestä tapahtumia muiden kuntien alueella ILMAN erillistä sopimusta. 

 

 



 
 

5 Varainhankinnan tuoton käyttö ryhmässä / joukkueessa 

  

Kun ryhmä / joukkue on suorittanut varainhankintaa, varoja voidaan käyttää ryhmän / joukkueen 

sisällä mutta vain suoraan joukkueen jäsenille muutoin kohdistuvien kulujen kattamiseen / 

vähentämiseen. Päätös varojen käytöstä tehdään vanhempainpalaverissa. Pienet ryhmälle / 

joukkueelle   tarpeelliset   hankinnat (päättäjäiset, huollon tarvikkeet yms.) eivät vaadi erillistä 

päätöstä.  Varojen   käytössä   tulee   huomioida   tasapuolisuus   kaikkia voimistelijoita kohtaan.  Tällä   

tarkoitetaan    sitä, että kaikille annetaan mahdollisuus nauttia varoista, eikä varojen käytön 

ulkopuolelle voi sulkea ketään. Varoja voidaan käyttää esimerkiksi toimintamaksuihin, asuihin, 

kisamatkoihin, huoltajien kuluihin tms., jotka kohdistuvat KOKO joukkueeseen / ryhmään. Mikäli 

voimistelija loukkaantuu tai esim vaihtaa ryhmää / joukkuetta tai seuraa, hän ei välttämättä pääse 

nauttimaan yhteisistä varoista samalla tavoin. Se riski on vanhempien tiedostettava päätöksiä 

tehtäessä.  Missään tilanteessa yhteisen tilin varoja tai varainhankinnan tuloja ei makseta kellekään 

voimistelijalle, huoltajalle tai vanhemmalle henkilökohtaisesti. Joukkue / ryhmä ei  voi  hankkia  

lahjakortteja,  stipendejä  tms. voimistelijalle, koska  ne   ovat verotettavaa  tuloa  saajalleen 

aiheuttaen kirjanpitoon  liittyviä  toimenpiteitä  kuukausi-  ja  vuositasolla.  

 

Seura  antaa  neuvoja  varainhankinta-asioissa. Kysymysten herätessä kannattaa  ottaa  yhteyttä  

seuran  toimistoon tai taloudenhoitajaan ja selvittää eri vaihtoehtoja jo ennen vanhempain 

palaverissa tehtäviä päätöksiä. 

 

Tsemppiä varainkeruuseen! 

 

viestinta@keravanvoimistelijat.fi 


