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    Voimassa 1.1.2018 lukien 
 
 

KUUSANKOSKEN URHEILUSEURA ry:n 
Sääntö yhdistyksen jäsenille suoritettavista osallistumis- ja 

matkakustannuksista 
 

 
Kuusankosken Urheiluseura ry:n (jäljempänä Yhdistys) jäsenille korvataan matkakustannukset ja 
kilpailujen osallistumismaksut tässä matkakustannus- ja osallistumismaksusäännössä mainituin 
perustein. Säännön määräyksistä voidaan poiketa seuran johtokunnan erillisellä päätöksellä.  
 
 
1. Kilpailujen osallistumismaksut 
 
Yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään vuosittain ne lajit, joiden osalta osallistumismaksut 
korvataan. Näiden lajien osalta Yhdistys maksaa jäsenen osallistumisen seuraaviin kilpailuihin: 
- Suomen mestaruuskilpailuihin, 
- Aluemestaruuskilpailuihin, 
- Kansallisen tason kilpailuihin ja 
- Nuorten maakunnallisiin kilpailuihin. 
 
Lisäksi Yhdistys maksaa jäsenen osallistumisen vuosittain yhdelle rastiviikolle tai veteraanien 
maailmanmestaruuskilpailuun. Edelleen Yhdistys maksaa jäsenen Kalevankierroksen 
osallistumismaksuista puolet (1/2). 
 
Yhdistys maksaa yllä mainittuja kilpailuja vastaaviin viestikilpailuihin johtokunnan kilpailukohtaisesti 
erikseen päätettävän määrän joukkueita. 
 
Suunnistuskilpailujen osalta jäsenen osallistumismaksu suoritetaan Irma-järjestelmän kautta 
suoraan Yhdistyksen varoista. Muiden kilpailujen osalta kilpailija maksaa itse osallistumismaksut ja 
ne korvataan Yhdistykselle toimitettua laskua ja kuitteja vastaan edullisimman maksuportaan 
mukaisesti. Yhdistys ei korvaa jälki-ilmoittautumisen seurauksena maksettavien 
osallistumismaksujen korotusosuutta.  
 
Muiden kilpailujen osalta osallistumismaksun maksamisesta jäsenelle päättää johtokunta 
tapauskohtaisesti. 
 
 
2. Matkakustannukset 
 
Yhdistys maksaa jäsenen matkakustannukset Suomen mestaruuskilpailujen, koulutusmatkojen, 
leirimatkojen ja kartoitustoiminnan osalta.  
 
Matkakustannuksilla tarkoitetaan matkustamisesta aiheutuvia kuluja. Majoituskulujen 
korvaamisesta jäsenelle johtokunta voi päättää tapauskohtaisesti. 
 
Yhdistys ei maksa päivärahoja.  
 
Matkustamisesta aiheutuneet kulut korvataan seuraavasti: 
- Juna-, linja-auto ja laivaliput halvimman matkustusluokan mukaan, 
- Kilpailu-, leiri- ja koulutusmatkoilta oman auton käytöstä korvaus on 0,27 euroa kilometriltä. 
Korvausta korotetaan 0,03 euroa kilometriltä ja matkustajalta, jos samassa ajoneuvossa on 
matkustanut muita seuran jäseniä, 
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- Kartoitustoiminnassa oman auton käytöstä korvataan verottajan vuosittain määrittelemän 
korvauksen mukaisesti. 
 
 
3. Laskutus 
 
Laskusta on käytävä ilmi laskutusperuste ja – määrä. Edelleen laskussa on eriteltävä matka-, 
osanotto- yms. kulut ja suoritetuista maksuista on esitettävä kuitit. Lasku on päivättävä ja siinä on 
mainittava maksuosoite. Laskuun on myös liitettävä kilpailukutsu, lähtöluettelo, tuloslista tai muu 
selvitys kilpailusta, koulutusmatkojen osalta koulutuksen ohjelma tai kutsu.  
 
Lasku on jätettävä hyväksyttäväksi sen vuoden aikana, jona matka ja/tai maksu on tehty/suoritettu. 
Lasku on toimitettava Yhdistyksen taloudenhoitajalle, joka tarkastaa laskun. Laskun hyväksyy 
allekirjoituksellaan Yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja tai tämän sijainen. 


