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Päijät-Hämeen Liikunta 
ja Urheilu ry (PHLU) 

• liikunnan aluejärjestö 

• toimii 16 kunnan alueella

• jäseniä ovat seurat, kunnat ja muut yhteisöt

• toimisto sijaitsee Lahden Urheilukeskuksessa 



Toiminnan painopisteet ovat 

• elinvoimainen seuratoiminta

• liikkuva lapsuus 

• lisää liikettä nuorille ja aikuisille  

• menestyvä huippu-urheilu

Toiminnan perustana ovat liikkumisen ilo, yhteistyö, 
kumppanuus ja innostaminen.

PHLU





Resurssien hankintakyky

Kyky hankkia tarvittavat ja oikeat resurssit 

- Henkilöt: osaavat ja sopivat > rekrytointisuunnitelma 
- Olosuhteet: soveltuvat ja riittävät > tarpeen tiedostaminen 
ja olosuhdesuunnitelma 
- Raha: tarpeeksi varsinaisen toiminnan pyörittämiseen 
mutta myös kehittämiseen > koulutus. Rahoitussuunnitelma 
- Budjetti rakennetaan oikeasti sen pohjalta mitä tullaan 

tekemään, ei sen pohjalta mitä ollaan ennen tehty



Toimintajärjestelmän sujuvuus

- Etuajassa eläminen 
-Suunnitelmallisuus
-Selkeä työnjako 
-Toimijat tietävät mitä heiltä odotetaan 
-Syntyneet ideat saadaan myös toteutettua 
-Suunnittelu- toteutus- arviointi- korjaus 
-Koulutus synnyttää laatua > seurajohdon koulutukset avainasemassa 
koko seuran kehittymisessä 
-Kirjallinen toimintakäsikirja 

TYÖNJAKO JA SELKEÄT ROOLIT JA VASTUUALUEET!! 



Lähtökohta 1

Aatteellisten yhdistysten perimmäisenä tarkoituksena ei ole
yksittäisten yhdistyksen jäsenten taloudellisen edun tavoittelu, vaan ne 
tavoittelevat koko ympäröivän yhteisön ja yhteiskunnan ”yhteistä 
hyvää”.



Lähtökohta 2

Yleishyödylliset yhdistykset voivat harjoittaa varsinaista taloudellista toimintaa eli 
varainhankintaa, mutta siitä on hyvä mainita yhdistyksen säännöissä. Tämä niin sanottu 
yleishyödyllinen varainhankinta on määritelty tarkemmin tuloverolain 23 §:ssä.
Toimintansa kulujen peittämiseksi yhdistykset voivat kerätä tuloja aatteellisesta 
toiminnastaan eli varsinaisesta toiminnasta, joka koskettaa
välittömästi yhdistyksen toiminnan tarkoitusta

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-
hakusivu/47999/verotusohje_yleishyodyllisille_yhteisoi3/

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47999/verotusohje_yleishyodyllisille_yhteisoi3/


Yleishyödyllisyyden ehdot

1. Yleishyödyllisen yhteisön tulee toimia yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, 
siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä.

2. Yleishyödyllisen yhteisön toiminta ei saa kohdistua rajoitettuihin henkilöpiireihin

3. Yleishyödyllinen yhteisö ei saa tuottaa toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena 
taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.

4. Säännöissä oltava maininta yhdistyksen lakkauttamisen yhteydessä yhdistyksen varojen ohjaamisesta 
yleishyödylliseen tarkoitukseen esim:
”Jos yhdistys on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin yhdistyksen toiminta-alueen liikuntakasvatusta 
edistävään tarkoitukseen purkautumisesta päättäneen kokouksen
päätöksen mukaisesti”.

Rajanveto yleishyödyllisen varainhankinnan ja elinkeinotoiminnan välillä on kuitenkin häilyvä ja perustuu 
kokonaisharkintaan.



URHEILUSEURAN TALOUS

Varsinainen toiminta

• Kaikki harjoituksiin liittyvät tuotot ja kulut

• Kausi- ja toimintamaksut

• Kilpailujen järjestämiseen liittyvät tuotot ja kulut

• Myös  edellä mainittuihin liittyvät kioskitulot - ja kulut

• Kilpa- ja turnausmatkoihin liittyvät tuotot ja kulut

• Leireistä aiheutuneet tuotot ja kulut

• Hallinnon kulut



Varainhankinta

• Seuran saamat jäsenmaksut

• Talkootuotot ja –kulut

• Saatu korvaus osallistumisesta toisen seuran järjestämän tapahtuman järjestelyihin (esim. 

Finlandiahiihto)

• Arpajaiset, myyjäiset, bingo, markkinat  yms…

• Tilapäisen paikoituksen järjestämisestä  saadut tulot

• Mainossopimukset

• Yhteistyösopimukset



Yleishyödyllisen yhteisön verovapaa 

varainhankinta:

• 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 

saatua tuloa;

• jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatua tuloa;

• adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa 

suoritetusta varojenkeräyksestä saatua tuloa;

• sairaaloissa, vajaamielislaitoksissa, rangaistus- tai työlaitoksissa, vanhainkodeissa, 

invalidihuoltolaitoksissa tai muissa sellaisissa huoltolaitoksissa ja huoltoloissa hoito-, askartelu- tai 

opetustarkoituksessa valmistettujen tuotteiden myynnistä tai tällaisessa tarkoituksessa suoritetuista 

palveluksista saatua tuloa;

• bingopelin pitämisestä saatua tuloa.



URHEILUSEUROJEN TOIMINNASSA 
ELINKEINOTOIMINTANA EI PIDETÄ ESIM:

1. Urheilukilpailujen ja liikuntatapahtumien yhteydessä seuraavat tulot eivät ole järjestävälle urheiluseuralle 
elinkeinotuloa:

**Lipputulot
**Osanottomaksut
**Käsiohjelmien mainos- ja muut myyntitulot
**Järjestävän seuran ylläpitämän kioskin tulot
**Järjestävän seuran muut tarjoilutulot
**Myyntioikeuksien myynnin tulot
**Laita- ja muista väliaikaisista tapahtumaan liittyvistä mainoksista saadut tulot
**Urheiluasuissa olevien mainosten tulot
**Äänimainokset
**Valomainokset
**Tilapäisen paikoituksen järjestämisestä saadut tulot
**Muut tilaisuuteen liittyvät myyntitulot



2. Myös muiden kuin urheilu- ja liikuntatilaisuuksien järjestäminen on osa urheiluseuran 
varainhankintaa. Verotuskäytännössä urheiluseurojen järjestämien konsertti- ja 
tanssitilaisuuksien pääsymaksut ja niiden yhteydessä harjoitettu myynti eivät ole olleet 
tuloverolain sanamuodon mukaisesti elinkeinotoimintaa

3. Yleishyödyllisten yhteisöjen toimintansa rahoittamiseksi harjoittama tavarankeräys ja siihen 
liittyvä kirpputoritoiminta ei ole elinkeinotoimintaa. Esimerkiksi seurat voivat kerätä vanhoja 
tavaroita ja järjestää huutokaupan tai järjestää vanhojen lahjoitettujen urheiluvälineiden 
myyntipäiviä ilman, että kyseessä olisi elinkeinotoiminta

4. Jäsenlehtien ja muiden yhteisön toimintaa välittömästi palvelevien julkaisujen osalta 
elinkeinotulona ei pidetä:
**Tilausmaksutuloja
**Irtonumeromyyntituloja
**Mainostuloja
**Jäsenlehden julkaisuoikeuksien luovutuksesta saatua tuloa



5. Urheiluseurojen kannatustuotteet

6. Bingo ja arpajaiset

7. Erityiskysymyksenä kioskit, ravintolat ja kahviot.
Tuloverolain 23.3 §:n mukaan yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoimintana ei pidetä 
lainkohdassa mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta 
sellaisesta toiminnasta saatua tuloa.

Muussa yhteydessä harjoitetusta kahvila-, kioski-ja ravintolatoiminnasta saatuja tuloja 
kuitenkin pidetään lähtökohtaisesti yhteisön elinkeinotoiminnan tuloina.



Arpajaiset saa toimeenpanna rekisteröity yhdistys, itsenäinen säätiö tai muu sellainen yhteisö, jolla on 
yleishyödyllinen tarkoitus ja jonka kotipaikka on Suomessa

Lupa arpajaisten toimeenpanoon voidaan antaa 5 §:ssä tarkoitetulle yhteisölle tai säätiölle, jos

1) arpajaiset toimeenpannaan varojen hankkimiseksi yleishyödyllisen toiminnan edistämiseen,

2) arpajaisten toimeenpano ei ole yleisen edun kannalta ilmeisen epätarkoituksenmukaista sekä

3) lupaviranomaisella ei ole perusteltua syytä epäillä hakijan toimivan arpajaistoiminnasta annettujen säännösten ja 
määräysten vastaisesti.

Jos hakija on jättänyt arpajaisveron määräajassa suorittamatta tai tilityksen tekemättä, uutta lupaa ei tule antaa 
ennen kuin verojäämä on suoritettu ja tilitys jätetty viranomaiselle. 

Arpajaislaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011047

ARPAJAISET YHDISTYKSEN VARAINKERUUMUOTONA

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011047


Varsinainen yleishyödyllinen toiminta

Varsinaiseen toimintaan voidaan urheiluseuroissa lukea kaikki liikkumiseen ja urheiluun välittömästi viittaava 
toiminta, joka kohdistuu seuran kaiken ikäisiin jäseniin tai muihin säännöissä mainittuihin kohdejoukkoihin.

Esimerkkinä voidaan mainita:
**Koulutustoiminta
**Liikuntakurssit
**Liikuntaleirit
**Urheilukoulut
**Ohjatut harjoitukset
**Valmennustoiminta
**Kilpailutoiminta
**Oman liikunta- ja urheilutilan ylläpito
**Lasten liikunnallinen iltapäivätoiminta
**Kunnan ostama liikuntapalvelu osa

OLEELLISTA ON JÄRJESTETYN TOIMINNAN SUHDE YHDISTYKSEN SÄÄNNÖISSÄ MÄÄRITELTYYN YHDISTYKSEN 
TOIMINNAN TARKOITUKSEEN!



Talkootyön viisi tunnusmerkkiä

• 1. Talkootyöstä maksettava korvaus voi olla veroton vain rekisteröidylle, 
yleishyödylliselle yhdistykselle

• 2. Talkootyöstä saatava hyöty on jaettava laajemmalle piirille kuin työn 
suorittajille

• 3. Talkootyötä tehdään ilman työnantajan johtoa ja valvontaa

• 4. Talkootyö on luonteeltaan tilapäistä

• 5. Talkootyö ei saa olla elinkeinotoimintaa (eikä kilpailla elinkeinotoiminnan 
kanssa)



Elinkeinotoiminnalle on tyypillistä:

• **Voiton tavoittelu

• **Ansiotarkoitus

• **Suunnitelmallisuus

• **Jatkuvuus/säännöllinen toistuvuus

• **Suuntautuminen ulospäin rajoittamattomaan tai ainakin laajahkoon
rajattuun henkilöjoukkoon

• **Taloudellisen riskin olemassaolo

• **Sitoutuneen pääoman suuri määrä ja vieraan pääoman käyttö

• **Toiminnan kohdistuminen tavanomaisiin kauppatavaroihin tai suoritteisiin

• **Käyvän markkinahinnan käyttäminen



Elinkeinotoiminnalle on tyypillistä:

• Lisäksi urheiluseurojen toiminnan osalta on kiinnitetty huomiota ainakin 
seuraaviin tekijöihin:

• **Toiminnan harjoittamisen muotoon

• **Toiminnan laajuuteen ja suurehkoon liikevaihtoon

• **Palkattuun henkilökuntaan

• **Tapahtuuko toiminta kilpailuolosuhteissa (varsinaisten 
elinkeinonharjoittajien kanssa kilpailu)

Tuloverolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921535

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921535


Tuloverotuksen näkökulmasta urheiluseuroilla on useita 
erilaisia tulotyyppejä, joita on osittain käsitelty jo edellä. 

Seurojen tulot voidaan jakaa esimerkiksi seuraavasti:

**Yleishyödyllinen varainhankinta eli tuloverolain 23.3 §:n tarkoittamat tulot
**Varsinaisen toiminnan tulot
**Talkootyön tulot
**Avustukset
**Kiinteistöstä saadut tulot
**Elinkeinotulot
**Muut tulot, joita kutsutaan seuran henkilökohtaisiksi tuloiksi

Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta!



Ilmoittamisvelvollisuus ja oma-aloitteinen 
maksaminen

Jos yhdistyksen tulot eivät perustellusti kuulu muuhun tuloluokkaan kuin 
elinkeinotuloihin, ne ovat elinkeinotuloa. 

Tällöin tuloista pitää maksaa arvonlisävero. 

Arvonlisäverotus on oma-aloitteista verotusta. Arvonlisäverovelvollisen pitää 
siis itse ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi.

Helpoiten ilmoituksen voi tehdä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ja

Verohallinnon yhteisen yritystietojärjestelmän (YTJ) avulla.



Urheiluseura suoritusten maksajana:

Seuran ollessa palkan, palkkion tai työkorvauksen maksaja, sillä on samat

velvollisuudet kuin kaikilla muillakin yhteisöillä.

• Yhdistys on säännöllisesti palkkaa maksava työnantaja,

• jos se maksaa vakituisesti palkkaa kahdelle tai useammalle palkansaajalle 

tai

• jos se maksaa palkkaa samanaikaisesti vähintään 6 palkansaajalle, vaikka 

heidän työsuhteensa ovat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi.

• Ellei satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja itse halua, häntä ei merkitä 

työnantajarekisteriin.

• Yritys on satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja, jos sillä on 

palveluksessaan

• vain 1 vakituinen työntekijä tai

• 1–5 työntekijää, joiden työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta.



Erotuomarit
• Erotuomarit saavat kilpailujen järjestäjiltä palkkioita, jotka eivät 

perustu työsuhteeseen. Palkkiot ovat työkorvauksia. Työkorvauksesta 

ei toimiteta ennakonpidätystä, jos saaja on merkitty 

ennakkoperintärekisteriin. Työkorvauksen saajalle voi ilman 

ennakonpidätysvelvollisuutta maksaa matkakulukorvauksia. 

Työkorvauksista ei makseta sosiaaliturvamaksua.

• Lopullisessa verotuksessa matkakorvaukset katsotaan saajan tuloksi, jos 

yleishyödyllisiltä yhteisöiltä saatu VH:n matkakustannuspäätöksen 

mukainen oman auton käytön korvaus ylittää 3.000€ ja päivärahojen määrä 

ylittää 20 päivärahan rajan kalenterivuodessa. 

• Yli menevä osa ja muilta kuin yleishyödyllisiltä yhteisöiltä saadut

matkakorvaukset ovat verotettavaa tuloa. Matkojen kuluista on kuitenkin 

vähennysoikeus. 



Talkoolaiset:

• Matkakulukorvauksista ei toimiteta ennakonpidätystä. Työsuhteen puuttumisesta huolimatta ei-

työsuhteisille voidaan maksaa verovapaat VH:n matkakustannuspäätöksen mukaiset oman 

auton käytön korvaukset 3.000€ ja 20 päivärahaan asti kalenterivuodessa

• Yli menevä osa ja muilta kuin yleishyödyllisiltä yhteisöiltä saadut matkakorvaukset ovat verotettavaa 

tuloa, mutta matkojen kuluista on kuitenkin vähennysoikeus. Matka voi alkaa ja päättyä kotoa. 

Kustannusten korvauksista ei makseta työnantajan sosiaali-turvamaksua.



Taulukko - yhteenveto seurojen 

maksamista suorituksista

Ennakon Sotu Lopullisessa verotuksessa

pidätys sotu veroton matkakorvaus

Palkka - toimihenkilöt, valmentajat, x x x

ohjaajat

Palkka - joukkueurheilijat x x x

Palkkio - luottamushenkilöt, luennoitsijat x x x

Ei palkkaa, palkkiota - yksilö- ja 3 000 €, 20 pr. (kotoa)

joukkueurheilijat

Työkorvaus - erotuomarit x 3 000 €, 20 pr. (kotoa)

Ei palkkaa, palkkiota tai työkorvausta 3 000 €, 20 pr. (kotoa)



Sosiaalivakuutusmaksut 2019

• Sotu-maksu  ( 16 – 67-vuotiaat) 0,77%

• Työeläkemaksu  (17 – 67-vuotiaat) 16,95-18,45%

• Työttömyysvakuutusmaksu ( 17 – 64-vuotiaat) 0,50%

• Tapaturmavakuutus 0,3 -8,0%

• Ryhmähenkivakuutus 0,07%



Kulukorvaukset

• Ennakonpidätystä ei toimiteta:

• Verohallituksen päätöksenmukaisista verovapaista 

matkakustannusten korvauksista

• työstä johtuvista korvauksista, jotka on vapautettu 

ennakonpidätyksestä

• kustannusten korvaamisen on aina perustuttava todellisiin 

tapahtumiin (kuittia vastaan)

• luotettava selvitys - seuran kirjanpidon tosite 



Kirjanpitotosite:

● Päivämäärä milloin maksettu

● Todellinen loppusumma

● Mitä maksettu, ( 100 kpl sählypalloja)

● Ravintola- ja kahvilalaskuissa täytyy näkyä osanottajat

● Kirjanpidon tilit, mille kirjattu



Matkakorvaukset:
• saajan nimi, sotu ja mielellään täydellinen osoite

• tilinumero, jos maksetaan pankkiin

• matkan tarkoitus

• kohde

• tarvittaessa matkareitti

• matkustamistapa

• matkan alkamis- ja päättymisajankohdat

• ulkomaille tehtyjen matkojen osalta tiedot maasta ja alueesta, jossa   

matkavuorokausi on ulkomailla päättynyt

• alkuperäiset omalla kulkuneuvolla tehdystä matkasta on esitettävä 
kilometrimäärät ja kilometrin yksikköhinta

• matkalaskun liitteenä on oltava kulutositteet. Lisäksi matkalasku on aina 

allekirjoitettava ja toimitettava maksajalle ennalta usein määritellyn ajan 

puitteissa

• matkakorvauksen saajan asia tehdä matkalaskut oikein!



Päivärahat:

• erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä, joko  

varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta. Lisäksi yli 5 km varsinaisesta 

työpaikasta ja asunnosta.

• kokopäiväraha yli 10 h ja osapäiväraha yli 6 h matkasta

• kun useamman päivän matkaan käytetty aika ylittää viimeisen    

täyden  matkavuorokauden vähintään 2 h osapäiväraha ja yli 6 h 

kokopäiväraha

• päivärahaa alennetaan 50 %:la, mikäli yli 10 h matkan aikana   kaksi  

ilmaista ateriaa tai yli 6 h matkan aikana yksi ilmainen ateria



Korvausmäärät  2019

– Km-korvaus   0,43 €

– Lisähenkilö    0,03€

– Kokopäiväraha   42€

– Puolipäiväraha   19€

– Rajat: km-korvaukset 3000€/v  /hlö

pv.rahat 20 kpl/v/hlö         



Verohallinnon webinaarit

https://www.vero.fi/tietoa-
verohallinnosta/tietoa_verotuksest/esitys_j

a_opetusmateriaali/verkkoseminaari/

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/esitys_ja_opetusmateriaali/verkkoseminaari/


TULOREKISTERI-
UUDISTUS 2019

https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-
tulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/urheiluseuroille/

https://www.youtube.com/watch?v=gaNaoG0T2EU

https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/urheiluseuroille/
https://www.youtube.com/watch?v=gaNaoG0T2EU


Tulorekisteri

Verohallinnon ylläpitämä kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot 
yksilötasolla. Tiedon tuottajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti. 

• Tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2019 jälkeen maksetut palkka- ja ansiotulot

• Koskee kaikenlaisia yhdistyksiä, myös yleishyödyllisiä ja rekisteröimättömiä 
yhdistyksiä

• Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden 
kalenteripäivän kuluessa

• Tulorekisteri ei säätele sitä, milloin tulot pitää maksaa

• Tiedot ilmoittaa tulorekisteriin suorituksen maksaja

• Tiedot ilmoitetaan sähköisesti. Sähköisessä asiointipalvelussa yhdistyksen puolesta 
voivat asioida esimerkiksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen, 
jotka on merkitty kaupparekisteriin tai YTJ:hin

• Asiointipalvelun käyttö voi vaatia valtuutuksen. Yhdistyksen on tehtävä valtuutukset 
Katso-palvelussa. Katso-pääkäyttäjä voi valtuuttaa henkilön tai yrityksen asioimaan 
yhdistyksen puolesta tulorekisterissä. Vanhat valtuudet eivät ole käytössä, koska 
tulorekisteri on uusi palvelu. 



Mitä tietoja yhdistyksen tulee 
ilmoittaa tulorekisteriin?

• tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut 
ansiotulot (myös ennakonpidätykset sekä perityt sosiaalivakuutusmaksut)

• matkakustannusten korvauksista maksetut päivärahat ja kilometrikorvaukset

• Ateriakorvaukset

• Urheilijan palkkiot kuten kilpailupalkinnot, mainos- ja sponsorisopimuksiin perustuvat 
palkkiot, osallistumispalkkiot ja muut urheilijan asemaan perustuvat palkkiot

• Urheilijalle maksettu palkka

• Urheilijarahastoon siirretty palkka

• Kilpailutuomareiden korvaukset

• Kilpailupalkinnot ilmoitetaan tulorekisteriin silloin, kun ne ovat veronalaista tuloa ja 
saadulla palkinnolla on rahallinen arvo

• Henkilökohtaisten välineiden hankkimiseen maksetut rahakorvaukset



Mitä tietoja tulorekisteriin ei 
tarvitse ilmoittaa?

• Julkisen liikenteen matkalippuja ja majoituskorvauksia ei ilmoiteta tulorekisteriin

• Urheilijarahastoon siirrettyä urheilijan palkkiota ei ilmoiteta tulorekisteriin

• Symboliset, vaihtoarvoltaan merkityksettömät esineet, esimerkiksi pokaalit, mitalit, ja 
viirit, karkkipussit ja kahvipaketit tai mainostarkoituksessa annetut vähäiset 
esinepalkinnot, kuten lippikset, voivat jäädä ilmoittamisen ulkopuolelle

• Kunnan urheilijalle jälkikäteen antamaa tunnustuspalkintoa



Kiitos!

Kustaa Ylitalo
Seurakehittäjä
tel. 040 8390446
kustaa.ylitalo@phlu.fi

Sari Hallberg
Taloussihteeri
sari.hallberg@phlu.fi
044 241 5727

www.phlu.fi
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