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Keravan Voimistelijat KNV ry on perustettu 13.10.1937. Seura kuuluu Suomen Voimisteluliittoon 

ja tarjoaa eri ikäisille ja -tasoisille liikkujille suunnattua harrasteliikuntaa. Valmennuksen 

lajeina ovat joukkuevoimistelu sekä kilpa-aerobic. Myös tanssillista voimistelua voi harrastaa 

kilpailevassa joukkueessa. Seuran Y-tunnus on 0280619-8. 

 

1.1. Hallitus 

Seuran toimintaa ja taloutta johtaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu 

yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut 

8–10 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain, aluksi arvan, 

sittemmin vuoron mukaan. Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyksen kokousten 

päätösten ja näiden sääntöjen mukaan ja toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. 

 

Hallitus hyväksyy jäsenet ja pitää jäsenluetteloa sekä vastaa seuran taloudenhoidosta ja 

tilinpidosta. Hallituksen tehtävänä on järjestää lakisääteinen vuosikokous, sekä määrätä 

vuosikokouksen ja tarvittaessa ylimääräisen kokouksen aika ja paikka, sekä valmistaa 

niihin tulevat asiat. Hallitus kutsuu kokoukset koolle sekä panee täytäntöön yhdistyksen 

kokouksen päätökset. 

 

Hallituksessa laaditaan yhdistyksen vuosikertomus, talousarvioehdotus sekä 

toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle. Hallituksen kokouksissa määritetään liittymis- ja 

jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen suuruudet esittäväksi syyskokoukselle. 

Hallitus myös ilmoittaa yhdistysrekisteriin nimenkirjoittajien muutokset ja huolehtii 

varojen hankintaa koskevien suunnitelmien toteuttamisesta yhdistyksen kokousten 

tekemien päätösten mukaisesti. 

 

Tarvittaessa hallitus ryhtyy sellaisiin toimenpiteisiin, jotka edistävät seuran tarkoitusperiä 

ja suorittaa muut tehtävät, jotka yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaan hallitukselle 

kuuluvat tai jotka yhdistyksen vuosikokous tai ylimääräinen kokous tehtäväksi antaa. 

Hallitus toimii selvitysmiehenä yhdistyksen purkautuessa. 

 

1.2. Seuran kokoukset 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään helmi-

maaliskuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Hallitus kutsuu seuran kokouksen 

koolle vähintään 8 päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä seuran kotipaikkakunnalla 

ilmestyvässä sanomalehdessä tai jäsenille lähetettynä kirjallisena kutsuna. 

Kokouskutsussa huomioidaan yhdistyslain 24 §:n määräykset. 

 

Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuun 

ottamatta yhdistyslain 27 §:n 3. kohdassa mainittuja tapauksia. Äänten mennessä tasan, 

vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen 

puheenjohtaja on yhtynyt. 

 

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, 

seuran kokous niin päättää tai kun vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä 

jonkin määrätyn asian takia sitä hallitukselta vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on 



mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle. Ylimääräinen kokous on 

pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä 

edellä mainitulla tavalla esityksen. Kokouskutsussa noudatetaan seuran kokouksen 

koollekutsumissääntöjä. 

 

1.3. Jäsenet 

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu 

noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran sääntöjen lisäksi seuran jäsen 

sitoutuu noudattamaan liiton ja niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on. 

Seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on 

erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. 

Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta eikä äänioikeutta seuran kokouksissa. 

 

Seuran kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi seuran puheenjohtajana ansiokkaasti 

toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla ei 

ole jäsenmaksuvelvollisuutta eikä äänioikeutta seuran kokouksissa. 

 

Seuran hallitus voi hyväksyä kannattajajäseneksi yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen 

yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen 

kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran 

kokouksissa. 

 

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet suorittavat seuran syyskokouksen päättämät 

liittymis- ja jäsenmaksut. Seuran aikaisempien sääntöjen mukaiset saavutetut jäsenedut 

säilyvät. 

 

1.4. Työntekijät 

KNV työllistää useita kymmeniä ohjaajia ja valmentajia ja on merkittävä nuorten 

työllistäjä Keravalla. Työntekijöille tehdään asianmukaiset työsopimukset työsuhteen 

alussa.  

 

1.5. Joukkueet 

KNV tarjoaa sekä harraste- ja valmennustoimintaa. Valmennusta saa kilpa-aerobicin ja 

joukkuevoimistelun osalta. 

 

Seuran aerobicperheen pienimmät kuuluvat kirppuvoimistelu-ryhmään ja vanhimmat 

ovat jo tosissaan harjoittelevia biccareita. Kilpa-aerobiccarit treenaavat useassa eri 

treeniporukassa, mutta kauden aikana pidetään myös paljon yhteistreenejä ja 

esiintymisiä.  

 

Joukkuevoimistelua on myös tarjolla kaiken ikäisille. Nuorimpien voimistelijoiden ryhmät 

koostuvat aina reilusti alle kouluikäisistä pienistä jumppareista yli 20-vuotiaiden naisten 

joukkueeseen.  

 



 

 

Seuran hallituksella on vastuu voimassa olevien lakien, asetuksien ja 

säädösten/ohjeiden mukaan seuran taloudesta ja talouden seurannasta. Hallitus tekee 

kullekin vuodelle talousarvion. Näin suunnitellaan etukäteen ne taloudelliset puitteet, joissa 

toimintaa pyöritetään. 

 

Seuralla on taloustyöryhmä, johon kuuluu hallituksen puheenjohtajan lisäksi seuran 

taloudenhoitaja sekä vuosittain erikseen sovittava määrä muita jäseniä hallituksesta ja 

seuran jäsenistöstä. Taloustyöryhmä voi tehdä hallitukselle esityksiä seuran taloudenhoitoon, 

maksuihin ja ohjeistuksiin liittyvistä asioista sekä selvittää tarkemmin hallitukselta tehtäväksi 

saatuja taloudellisiin asioihin liittyviä seikkoja.  

 

Hallitus ja taloudenhoitaja vastaavat omalta osaltaan toiminnan pysymisestä suunniteltujen 

kehysten puitteissa kauden aikana. Seuran talousarvion vahvistaa yhdistyksen syyskokous 

hallituksen esityksestä. Hallitus vastaa seuran talousarviosta, seurannasta ja 

varainhankinnan koordinoinnista. Seuran talousarvio laaditaan syyskokoukseen mennessä. 

Seura toimii yhdistys- ja kirjanpitolain mukaan. 

 

Mikäli taloudessa huomataan poikkeamia tai joukkue ei pysy laatimassaan budjetissa, hallitus 

tekee tarvittavia toimenpiteitä. Näistä toimenpiteistä tiedotetaan kyseessä olevia/olevaa 

joukkuetta. Taloudenhoitaja sekä toiminnanjohtaja valvovat laskujen oikeellisuutta. 

 

 

 

Seuralla on kolme pankkitiliä. Yhdelle niistä ohjautuvat seuran maksusuoritukset. Yhdeltä 

tililtä maksetaan seuran laskut ja palkat. Kolmannelle tilille on talletettu hätävarakassa. 

Hallituksen valitsemilla henkilöillä on käyttöoikeudet maksaa laskuja- ja / tai seurata tilejä 

tiliöintejä ja kirjanpitoa varten. 

 

Seuran toimistossa on käteiskassa ja pankkikorttilaite asiakkaita varten, jotka haluavat 

maksaa suorituksensa käteisellä tai korteilla. Niistä tehdään omat tiliöinnit kirjanpitoa varten. 

Tapahtumissa on erilliset tapahtumakassat, joista tehdään omat tilitykset ja tulleet rahat 

talletetaan pankkitilille. 

 

 

 

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnanjohtaja tekee tiliöinnit seuran tuloista ja 

menoista kerran kuukaudessa ja lähettää ne tilitoimistoon. Tilitoimisto tekee kirjanpidon. 

Tilitoimisto laatii yhdessä seuran kanssa tilikaudelta tilinpäätöksen kirjanpitolain ja -

asetusten edellyttämällä tavalla. Seuran laatima toimintakertomus liitetään tilinpäätökseen. 

Hallitus esittää tilinpäätöksen kevätkokoukselle vahvistettavaksi sekä esittää 

vastuuvapauksen myöntämisen hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Tilinpäätöksen ja 

toimintakertomuksen allekirjoittaa päätösvaltainen hallitus. Asiakirjat säilytetään määräysten 

mukaisesti.  



 

 

 

5.1 Harrastetoiminta 

Harrastetoiminnan tuotot ovat osa seuran taloutta. Harrastetoiminnan maksuilla   

katetaan harrastetoiminnasta syntyviä kuluja. Lasten ja aikuisten harrastetoiminnalle on 

omat budjettinsa ja niitä seurataan kirjanpidossa erillisesti ja myös niiden maksut 

määräytyvät keskenään eri tavoin. Toiminnanjohtaja seuraa harrastetoiminnan maksuja 

ja hoitaa niiden tiliöinnin. Hallitus ja toimialavastaavat seuraavat harrastetoiminnan 

budjettien toteutumista.  

 

5.2 Valmennus 

Valmennuksen joukkueilla on kullakin oma budjettinsa. Valmennustoiminnan talous on 

osa seuran taloutta. Toiminnanjohtaja seuraa valmennuksen maksuja ja hoitaa niiden 

tiliöinnin. Hallitus ja toimialavastaavat seuraavat joukkueiden budjettien toteutumista. 

Joukkueilla voi olla joukkuekohtaisesti korvamerkittyjä rahoja, esimerkiksi talkoo- tai 

buffet-tuottoja. Niillä hyvitetään toimintamaksua saman kauden aikana tai maksetaan 

kisamatkojen bussi- tai muu maksu, jossa koko joukkue on mukana. Kun joukkue 

lopettaa, hyvitetään mahdolliset rahat kaikkien joukkueessa urheilevien 

toimintamaksuun. Rahoja ei kerrytetä tai säästetä tilille, vaan ne käytetään saman kauden 

aikana. Tällä varmistetaan se, että rahat tulevat käytetyksi niille tarkoituksenmukaisiin 

kuluihin. 

 

 

 

Seuran kirjanpitoa hoitaa tilitoimisto. Tilitoimisto vastaa kirjanpidon järjestämisestä yhdessä 

seuran kanssa kirjanpitolain ja -asetusten mukaisesti. Taloudenhoitaja seuraa kuukausittain 

seuran taloutta ja tuo hallitukselle ja taloustyöryhmälle tiedoksi, jos on jotakin poikkeavaa 

talouteen vaikuttavaa menoa tai tuloerää.  

 

Tositteet arkistoidaan tai siirretään tilitoimistolle, sekä laskut maksetaan, joko 

toiminnanjohtajan tai taloudenhoitajan toimesta työnjaon mukaan. Toiminnanjohtaja hoitaa 

seuran yleisiä ja harrastetoimintaa koskevia tositteita ja laskuja sekä joukkuevoimistelun 

laskutuksen. Taloudenhoitaja hoitaa kilpa-aerobicin laskutusta, seuran laskuja sekä 

verkkolaskuja. 

 

 

 

Seuran toimintaan liittyy erilaisia maksuja. Kaikki seuran jäsenet maksavat kerran 

kalenterivuodessa jäsenmaksun. Jäsenmaksu laskutetaan vuoden ensimmäisen 

jumppamaksun yhteydessä. Jäsenmaksun osuutta ei palauteta eikä sitä voi maksaa osittain. 

 

Lisäksi asiakas maksaa harrastuksen mukaiset maksut. Pääsääntöisesti henkilö ilmoittautuu 

itse seuran käytössä olevaan jäsentietojärjestelmään Hoikaan, joka muodostaa asiakkaalle 



laskun tai laskut ilmoittautumisten mukaisesti. Ilmoittautumisia voi hoitaa myös seuran 

toimistolla toiminnanjohtajan kanssa. Laskut henkilön tulee maksaa joko verkkopankin kautta 

tai seuran toimistolla.  

 

7.1 Harrastetoiminta 

Lasten harrastetoiminnan maksu määräytyy maksettavaksi harrasteryhmään 

ilmoittautumisen yhteydessä. Se on pääsääntöisesti sama kaikissa ryhmissä, muutamia 

poikkeuksia lukuun ottamatta. Perheliikuntaryhmissä kausimaksu maksetaan ainoastaan 

lapsesta. Lapsen kanssa jumppaava aikuinen osallistuu tunnille jäsenmaksulla. Lasten ja 

nuorten harrasteryhmistä sekä perheliikunnan ryhmissä myönnetään sisaralennus 5 € / 

kausi perheen kaikille sisaruksille. Alennus koskee vain harrasteryhmiin osallistuvia (ei 

valmennus/minivalmennusta). Lasten ryhmien kohdalla seura laskuttaa 

peruuttamattomista ilmoittautumisista kausimaksusta 50 %. 

 

Aikuisten harrastustoiminnan maksu suoritetaan erilaisten voimistelukorttien avulla. 

Asiakas voi ostaa joko kertalipun, 15 kerran kortin, VIP-kortin tai Ikiliike-kortin, joilla 

maksaa osallistumisensa valitsemiinsa jumppiin. Itse liikuntaryhmiin ei erikseen 

ilmoittauduta muutamaa poikkeusta ja erilliskursseja lukuun ottamatta. Aikuisten 

harrasteliikuntaan osallistuva jäsen voi saada perhealennuksen tämän lapsen 

harrastaessa myös Keravan Voimistelijoissa. Pääsääntöisesti aikuisten 

harrastustoiminnan maksuja ei palauteta muuten kuin erityistapauksessa. 

Erityistapaukset käsitellään tapauskohtaisesti hallituksessa (pitkä sairasloma, muutto 

toiselle paikkakunnalle), kuitenkin seuraavaa linjausta mukaillen: jos kaudesta on jäljellä 

yli puolet, on palautettava osuus 25 % harrastemaksusta ja jos kaudesta on jäljellä vajaa 

puolet, ei jumppamaksua palauteta. Jäsenmaksun osuutta maksusta ei palauteta. 

 

Harrastetoiminnan maksu on mahdollista maksaa ensimmäisen kokeilukerran jälkeen 

(vaikka eräpäivä laskussa olisi jo ennen kokeilukertaa). Toimintakauden ensimmäinen 

viikko sekä syksyllä että keväällä on osa valtakunnallista Voimisteluviikkoa, jolloin 

kaikkiin jumppiin on avoimet ovet. Tämän jälkeen joko ohjaaja tai salikummi tarkistaa aina 

aikuisten jumppakortit ennen tunnin alkua. Mikäli jäsen-/jumppakortti ei ole tullut 

postissa, voi maksutositteena esittää tunnille tultaessa pankkikuitin. 

 

Hallitus päättää harrastetoiminnan maksujen suuruudesta vuosittain ja maksuja kerätään 

kattamaan tunneista aiheutuneet kulut. Harrasteliikunnan maksuilla katetaan ohjaajan 

palkkio, salivuokrat, ohjaajien koulutuksia sekä välinehankintoja. 

 

7.2 Valmennus 

Valmennuksen hinnat koostuvat jäsenmaksusta, valmennusmaksusta ja 

toimintamaksusta. Lisäksi tulee kuluja leireistä, kilpailuista, kilpailumatkoista ja 

välineistä. Jokainen joukkue laatii budjetin, josta käy ilmi kunkin kilpailukauden kulut.  

 

7.2.1  Valmennusmaksu 

Valmennusmaksujen suuruudesta päättää seuran hallitus. Maksu määräytyy joukkueen 

harjoitusmäärän mukaan kertoimella, joka on nähtävillä seuran nettisivuilla. Maksulla 

katetaan osa palkkakustannuksista ja salivuoromaksuista. Maksu maksetaan kausittain, 



ja laskun saa ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu on mahdollista maksaa osissa samaa 

viitenumeroa käyttäen. Syyskauden eräpäivä on marraskuussa ja kevätkauden 

huhtikuussa. Syyskausi ja kevätkausi ovat 19-21 viikon mittaisia, ja lisäksi on kesäkausi 

joka on 10 viikkoa (sisältäen maksuttoman lomakauden). Mikäli joukkue pitää leirejä tai 

muuta normaalin viikkotunnin ylittävää toimintaa, laskutetaan nämä erikseen.  

 

Toimintamaksu 

Joukkuevoimistelijoilla on myös toimintamaksu, joka perustuu kauden alussa laadittuun 

budjettiin. Toimintamaksun suuruus pohjautuu joukkueenjohtajan tekemään 

kausibudjettiin, joka jaetaan kuukausieriin. Toimintamaksu sisältää kisa-, puku- ja 

välinekuluja sekä leirimaksuja. Nuoremmilla voimistelijoilla, jotka osallistuvat Stara-

tapahtumiin sekä harrastevoimistelujoukkueilla kyseiset kulut laskutetaan erikseen.  

 

Aerobiccareilla ei ole toimintamaksua vaan kisa-, puku- ja välinekulut laskutetaan 

erikseen. 

 

Lisäksi jokaisella Voimisteluliiton alaisiin kilpailuihin osallistuvalla voimistelijalla tulee 

olla Voimisteluliiton kilpailulisenssi ja Stara-tapahtumaan osallistuvilla Stara-lisenssi. 

Kilpailulisenssillä saa osallistua myös Stara-tapahtumiin. Lisenssit ovat eri hintaisia 

kilpailutason mukaan, vakuutuksissa hinta perustuu lajiin.  

 

7.2.2 Poissaolot 

• Jos vamman aiheuttama harjoittelukielto kestää koko kauden ja vamma todettu ennen 

kauden alkua, vapautetaan valmennusmaksusta kyseisen kauden osalta.  

• Jos harjoittelukielto kestää alle kuukauden, ei jäsen saa hyvitystä. Yli kuukauden 

mittaisista harjoittelukielloista/sairaslomista saa hyvityksen lääkärintodistusta 

vastaan ja maksu arvioidaan yksilöllisesti huomioiden se, pystyykö jäsen 

osallistumaan osaan harjoituksista. 

• Poissaolot kesäkaudella eivät ole suositeltavia lajin luonne huomioiden. Yksittäisestä 

poissaolosta ei saa hyvitystä. Poikkeuksena rippileirit ja kesätyöt, joista on mahdollista 

saada hyvitys erillisen hyvityslomakeen täyttämällä. 

• Liiton leirit: ilmoittautuneilta peritään leirin hinta, jos järjestävä taho ei hyvitä 

peruutuksia. Sairastodistuksista liitto tai leirin järjestäjä perivät maksun joka 

laskutetaan sairastuneelta tai loukkaantuneelta. 

• Puku- ja välinekulut veloitetaan, jos poissaolijalle sellaiset on hankittu. 

• Joukkuevoimistelun toimintamaksu: jos voimistelija loukkaantuu kauden alussa ja on 

koko kauden pois, eikä tule kuluja, niin toimintamaksua ei laskuteta lainkaan. Jos 

loukkaantuu kesken kauden, arvioidaan tilanne yksilöllisesti. Jos esim. puku on tilattu 

tai väline on hankittu, tulee ne maksaa. 

 

Poissaolot 

• Valmennusryhmien toimintaan sitoudutaan koko kaudeksi kerrallaan. Poissaolot eivät 

ole suositeltavia lajien luonne huomioiden. Yksittäisistä poissaoloista ei saa hyvitystä.  



 

Lopettaminen 

• Harrastamisen lopettamisesta tulee ilmoittaa välittömästi omalle valmentajalle. Mikäli 

lopettaminen tapahtuu kauden jo alettua, tulee kauden valmennusmaksu maksaa 

kokonaisuudessaan. Kevätkausi alkaa viikon 1 maanantaina ja syyskausi viikon 32 

maanantaina. 

• Lopettaneelta voimistelijalta laskutetaan myös toimintamaksu siltä osin kuin jo 

tilattuja tuotteita tai palveluita ei saada peruttua (esim. leiri, puku, koreografia, väline). 

 

Loukkaantuminen tai sairastuminen 

• Loukkaantumisen tai sairastumisen aiheuttamasta harjoittelutauosta tulee aina 

keskustella valmentajan kanssa. 

• Mikäli loukkaantuminen tai sairastuminen estää osan harjoittelusta, tulee 

valmennusmaksu ja toimintamaksu maksaa kokonaisuudessaan. 

• Mikäli loukkaantuminen tai sairastuminen estää kokonaan harjoitteluun osallistumisen 

yli yhden kuukauden ajan, maksuja hyvitetään lääkärintodistusta vastaan. Hyvitys 

arvioidaan yksilöllisesti. Alle yhden kuukauden kestoisia poissaoloja ei huomioida 

maksuissa. 

• Mikäli loukkaantumisen tai sairastumisen aiheuttama harjoittelukielto kestää koko 

kauden ja tilanne on todettu ennen kauden alkua, vapautetaan voimistelija 

valmennusmaksusta kyseisen kauden osalta.  

 

 

 

 

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Ero astuu voimaan heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen maksamaan 

seuralle jäsen- ja muut maksut sekä hoitamaan sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan 

kalenterivuoden loppuun asti. 

 

Hallitus voi myös erottaa jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta 

tai ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tai liiton 

sääntöjä, ja tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita. Seura ja sen 

jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT 

ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöä sekä 

Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.  

 

Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus tai seurasta eroaminen. Mikäli henkilö haluaa 

peruuttaa ilmoittautumisen, tulee se tehdä joko: 

a) jäsentieto-ohjelmassa tai 

b) lähettämällä kirjallisesti viestiä toiminnanjohtajalle tai 

c) käymällä seuran toimistolla sen aukioloaikoina kuvallisen henkilökortin kera 



Eroamistilanteessa seura ei lunasta käyttämättömiä kortteja takaisin eikä palauta 

kausimaksuja.  

 

8.1 Harrastetoiminta 

Seuran sääntöjen mukaan kaikkia harrastetunteja voi kokeilla kerran veloituksetta. Mikäli 

on ehtinyt maksamaan laskun, eikä sopivampaa ryhmää löydy, palautetaan kausimaksu 

kokonaisuudessaan. Jäsenmaksun osuutta ei palauteta. Poisjääminen täytyy ilmoittaa 

joko puhelimitse tai sähköpostilla seuran toimistolle. Pelkkää tunneilta poisjäämistä ei 

lueta peruutukseksi.  

 

Mikäli asiakas sairastuu vakavasti ja joutuu sen seurauksena lopettamaan harrastuksen, 

tulee hänen toimittaa lääkärintodistus seuran toimistolle yhdessä 

maksunpalautuspyynnön kanssa. Seuran hallitus käsittelee nämä pyynnöt kokouksissaan 

ja antaa korvauspäätökset. 

 

8.2 Valmennus 

Mikäli voimistelija lopettaa ja eroaa seurasta kesken toimintakauden, noudatetaan 

kohdassa 7.2 mainittuja käytäntöjä. Jos voimistelija siirtyy toiseen seuraan, siirretään 

voimassa oleva lisenssi uuteen seuraan sitten, kun kaikki laskut seuralle on maksettu. 

 

 

 

Seuran ohjaajille, valmentajille ja toimistotyöntekijälle maksetaan kuukausittain palkkaa. 

Palkanmaksupäivä on kunkin kuun 15. päivä. Heinäkuussa maksetaan ainoastaan 

kuukausipalkkaisten työntekijöiden palkat. 

 

Palkkojen suuruudesta päättää hallitus kunkin valmentajan ja ohjaajan kohdalla 

yksilökohtaisesti. Palkan määrään vaikuttavat työkokemus, koulutus ja muu osaaminen ja 

valmentajien kohdalla myös tuomaripätevyydet. Valmentajien kohdalla noudatetaan seuran 

palkkataulukkoa, joka toimii myös ohjaavana taulukkona ohjaajien palkkoja päätettäessä. 

Toiminimellä ohjaavien kanssa palkkiosta sovitaan erikseen ostopalvelusopimuksella.  

 

Ohjaajat ja valmentajat lähettävät tuntilistansa pääsääntöisesti kerran kuussa, 8.päivään 

mennessä. Myös seuran maksamat tuomaripalkkiot merkitään näille tuntilistoille. Lisäksi 

työntekijöiden tulee toimittaa verokortti seuralle jokaisen vuoden alussa. Mikäli verokorttia ei 

toimiteta, on ennakonpidätyksen suuruus 60 % bruttopalkasta. 

 

Ohjaajilla ja valmentajilla on oikeus sopimuksen mukaisesti saada kisamatkoilta tai leireiltä 

päivärahaa ja/ tai matkakorvauksia. Seuralla on matkustusohjesääntö, jonka mukaan 

verottomat korvaukset määräytyvät. Matkustusohjesääntö löytyy valmentajille ja ohjaajille: 

intra/henkilöstöasiat/palkanmaksu. 

 

Ohjaajat voivat anoa hallitukselta myös pääsyä seuran kustantamiin koulutuksiin. Seura pyrkii 

edistämään valmentajiensa ammattitaitoa ja on pääsääntöisesti lupautunut maksamaan 

valmentajilleen yhden koulutuksen vuodessa.  



 

Jos ohjaajat, valmentajat, toiminnanjohtaja tai hallituksen jäsenet ostavat seuran käyttöön 

sovitusti asioita, heillä on oikeus saada käyttämänsä rahat takaisin kuittia vastaan. 

 

 

 

10.1 Varainhankinta 

 

Seura ja/ tai joukkueet voivat kerätä rahaa pienimuotoisesti erilaisten tempausten avulla. 

Niiden suhteen noudatetaan verotuslakia ja kirjanpitäjä seuraa sen toteutumista.  

Varainhankinnalla kerätyt rahat jaetaan tasan joukkueen jäsenten kesken huolimatta siitä, 

ovatko kaikki jäsenet olleet mukana varainhankinnassa. Joukkueen sisällä urheilijoita tulee 

lain mukaan kohdella tasapuolisesti. Joukkueen lopettaessa toimintansa hyvitetään 

varainkeruusta saadut rahat kaikkien toimintamaksuun. Kenellekään yksittäiselle joukkueen 

jäsenelle ei makseta kerättyä rahaa takaisin. Varainkeruusta saatu raha ei ole joukkueen 

jäsenten henkilökohtaista tuloa, vaan se on tarkoitettu tukemaan koko joukkueen toimintaa.  

Mikäli joukkueen jäsen eroaa seurasta/joukkueesta ja varainkeruu on vielä kesken tai tuloja 

ei ole vielä saatu, ei eroava jäsen ole oikeutettu tuloihin. Mikäli varat on jo jaettu joukkueen 

jäsenten kesken, huomioidaan ne myös lopettavan voimistelijan avoimissa laskuissa. Mikäli 

joukkueeseen liittyy uusi jäsen kesken kauden, on hän oikeutettu samoihin 

varainkeruutuloihin, kuin muutkin (jos varoja ei ole vielä jaettu.)  

 

10.2 Sponsorointi 

 

Yritysten on mahdollista sponsoroida valintansa mukaan joko koko seuran toimintaa tai 

yksittäistä joukkuetta. Joukkueiden valmentajille ja jojoille sponsoroinnista löytyy ohjeet 

toimintakäsikirjasta. 


