Forssan Naisvoimistelijat ry
JOUKKUEBUDJETIN LAATIMINEN / OHJE JOUKKUEEN RAHASTONHOITAJALLE

Jokainen kauden aloittanut jumppari sitoutuu aloitetun jakson kuluihin (tapaturman
vuoksi lopettaminen käsitellään johtokunnassa erikseen). Tämä on hyvä tuoda esiin
vanhemmille jokaisen kauden alussa.

BUDJETIN LAADINTAOHJE
Budjetti laaditaan syyskauden alussa ajalle 1.6. – 31.5. ja se tehdään vähintään kahdessa jaksossa (1.6.31.12. ja 1.1.-31.5.) tai jos kesän kulut on syytä saada lopettamisten tähden erikseen, niin se tehdään
kolmessa jaksossa (1.6.-13.8., 14.8.-31.12. ja 1.1.-31.5.). Budjettipohjat löytyvät myös linkin takaa:
Budjettipohjat

MAKSUT SEURALLE
Budjetti toimitetaan seuran rahastonhoitajalle osoitteeseen fnv.rahastonhoitaja@gmail.com 30.9. ja kevään
osalta 31.1. mennessä. Johtokunta käy budjetit läpi valmennuskulujen osalta 31.10. ja 15.2. mennessä
Joukkueet maksavat kesä-syysjakson (1.6.-31.12.) valmennuskulut (valmennuskulut selvitetty tarkemmin
alla)
Fnv:n tilille FI60 4327 0010 3272 19 30.11. mennessä. Muistathan laittaa viestikenttään joukkueen nimen.
Syksyn toteutuneet kisakulut saadaan laskettua kisakauden päätteeksi ja joukkueiden maksutilanteet
tarkastetaan tammikuun alussa.
Kevätjakson valmennuskulut maksetaan 15.4. mennessä ja kevään kisakauden kulujen selvittyä
käydään toteutuneet kulut/tulot läpi joukkueittain. Seuran rahastonhoitaja antaa joukkueille lopullisen
selvityksen 15.6. mennessä

VALMENNUSKULUT
•

Valmentajan tuntipalkka sisältää kaikki palkkamenot sivukuluineen (30%). Varsinainen
valmentajan tuntipalkka kerrotaan siis 1,3:lla. Budjetti laaditaan keskimääräisesti 8€:n
tuntipalkalla, josta todellinen kulu on 10,40

•

Valmennustarve, eli se kuinka monta valmentajaa saa yhdestä tunnista palkan,
määritellään aina kauden alussa. Mikäli valmentajia on useampia kuin palkkajärjestelmä
määrää, valmentajat sopivat keskenään kenelle palkka tunnista maksetaan.
Rahastonhoitaja tiedottaa joukkueiden rahastonhoitaiia valmennustarpeesta kausittain.

•

Mikäli joukkue käyttää vain puolikasta salia, puolitetaan salimaksukin. Salin ulkopuolisesta
harjoittelusta (esim. aulassa) ei salivuokraa makseta.

•

Kesäkausi kannattaa pitää budjetissa omana kokonaisuutenaan, koska silloin harjoittelu
poikkeaa muusta kaudesta ja salikustannukset ovat pienemmät.

•

Jos joukkue harjoittelee esim. balettia seuratuntien ulkopuolella, tulee valmentajan
palkkamenot ja salivuokra selvittää budjettia varten.

•

Mikäli joukkue käyttää studiota kilpailu- ja esitysmusiikin tekemiseen, huomioidaan myös
se budjetissa.
jatkuu…
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•

Seuramaksu on 50e/voimistelija/kausi ja sitä käytetään muihin kuluihin:
o
o
o
o
o
o
o
o

valmentajien kotimaan kisakuluihin ja leirimaksuihin (vastaavat ulkomaiset
anottava erikseen)
valmentajien koulumajoitukset, hotellimajoitus joukkueen kahdelle valmentajalle
(useammat anottava)
ohjauspalavereihin ja seuran leiripäiviin
tuomarivierailuihin
varasto-, vakuutus- ja Teosto-maksuihin
valmentajien koulutukseen, stipendeihin ja muihin muistamisiin
ensiapu- ja äänestoistotarvikkeisiin
yhdistyksen toimintaan liittyviin maksuihin kuten esim. taloushallintopalveluihin
sekä yhdistyslain mukaisiin kokouskuluihin.

KILPAILUKULUT
Budjetin tekovaiheessa ei ole vielä tiedossa tarkkoja kilpailukuluja, joihin lukeutuvat:
• Joukkueen osallistumismaksu
• Maksut vaihtelevat 90€:ta ylöspäin. Staraikäisten maksut ovat edullisimmat, muilla yleisin hinta
140e/kisa.
• Ruokailukulut
• noin 9,50€ - 12€
• Matkakulut

TULOT
ESIINTYMISET
Joukkue saa itselleen esiintymisestä saadun maksun. Suositushinta on 100€ - 200€/esitys, mutta hinta on
neuvoteltavissa. Pyydä seuran rahastonhoitajalta Fnv:n laskupohja, jota käyttäen voit kirjoittaa laskun
esiintymisestä. Toimita lasku myös seuran rahastonhoitajalle kirjanpitoa varten. Hän ohjaa saapuneen
suorituksen joukkueelle.
TUKIJAT
Joukkue (kilpa) voi hankkia tukijoita (sponsorit) avuksi kulujensa kattamiseen. Tutustu valtakunnallisen
urheilu- ja liikuntaorganisaatio ry:n ohjeisiin
https://www.seuraohjelma.fi/seuranhallinto/seuratoimijat/seuratyonantajana/getfile.php?file=158
Jokaisen joukkueen tulee itse seurata lainsäädännön muutoksia ja muistaa tulojen hankkimisessa myös
kohtuullisuus. Joukkue voi:
•

myydä mainoksia näytösten ohjelmalehtiseen

•

myydä mainostilaa tyttöjen urheiluasuihin

Kannattaa selvitellä painokulut ja –rajoitukset ennen myynnin aloittamista, etteivät ne aiheuta yllätyksiä.
Laskut tehdään keskitetysti joukkueen rahastonhoitaja, Hoika Jäsentieto -järjestelmää hyväksi käyttäen ja
häntä neuvoo seuran rahastonhoitaja. Suoritus käytetään joukkueen hyväksi.

Forssan Naisvoimistelijat ry
Seurassa on ollut tapana budjetoida puolet sponsorirahoista syksylle ja puolet keväälle. Rahoja ei jyvitetä
tytöille vaan ne jakaantuvat tasasummin jokaiselle, riippumatta kuka rahan on joukkueelle hankkinut tai
talkootyön hoitanut.

JOUKKUEEN KOKOONPANON MUUTOKSET
Lopettavat tai toiseen joukkueeseen siirtyvät jumpparit eivät saa osuutta joukkueen sponsorirahoista
mukaansa. Jos joukkueeseen tulee uusia jumppareita, sponsorirahat jaetaan tasan myös heidän kanssa.
Lopettamisen ja joukkueen vaihtamisen yhteydessä vanhempien maksuosuuksien määrä tarkastetaan ja
verrataan kauden kuluihin. Liikaa maksettu osuus palautetaan perheelle ja puuttuva osa tulee perheen
maksaa. Uudet jumpparit puolestaan maksavat joukkueen saldosta osuuden, jotta kaikki joukkueen tytöt
ovat tasamäärissä. Tämä saldo ei siis sisällä sponsorirahoja.

JOUKKUEEN LOPETTAESSA
Jos joukkue loppuu kokonaan syyskauden jälkeen, maksetaan myös sponsorivarat joukkueen tytöille
huomioiden kuitenkin sen, että kulut ovat joukkueen perheillä olleet sponsori + muita tuloja suuremmat.
Muutoin ylimenevä osuus ohjataan seuralle. Jos loppuvan joukkueen tytöistä joku siirtyy toiseen Fnv:n
joukkueeseen, maksaa lopettava joukkue (tai jos varat on ehditty jo tilittää perheelle, niin perhe itse) tytön
osuuden kevään sponsorirahoista uudelle joukkueelle sen suuruisena kuin se vanhassa joukkueessa olisi
ollut.

LISENSSIT
•

Jokainen joukkuevoimistelija huolehtii itse lisenssin hankkimisesta

•

Lisenssien ja vakuutusten osto tapahtuu seuran Hoika Jäsentieto -järjestelmän kautta
https://go.hoika.net/public/Login.aspx?sid=281

•

Varmista valmentajalta minkä lisenssin joukkueen jumpparit tarvitsevat

Tarkemmat tiedot Voimisteluliiton nettisivujen kautta
https://www.voimistelu.fi/fi/Tapahtumat-ja-kilpailut/Kilpailulisenssit-ja-vakuutukset

Johtokunta

