Pajamäen Pallo-Veikot ry:n tuloja menoarvio sekä jäsenmaksu
2020
Hyväksytty seuran syyskokouksessa 10.10.2019.
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Seuran budjetti

Koko seuran budjetti (pääseura + joukkueet) liitteenä.
Laskelmoidut menot 144 000 euroa.
• Suurin kustannuserä olosuhteet
• Toinen merkittävä osallistumismaksut (sarjat, turnaukset ym.)
Arvioidut tulot 144 000 euroa
• Suurin tuloerä jäsen- ja toimintamaksut
• Merkittävä myös kaupungin avustukset
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Seuran ja joukkueiden vastuut

Seura maksaa:
• joukkueiden kesäkauden sarjamaksut (peli-illat, piirisarjat, divari),
• seuran hallinnollisia kuluja, kuten:
• nettisivut ja jäsenrekisteri (Jopox)
• vuokrat (varasto)
• pelaajasiirtomaksut
• valmentajien ym. toimihenkilöiden koulutus
• ylijäävät vuorot, joita ei saada myytyä
Seura saa rahaa:
• jäsenmaksut (10 – 15 000 euroa)
• kaupungin tilankäyttö- ja toiminta-avustukset (15 – 20 000 euroa)
Joukkue maksaa:
• kenttävuokrat
• muut sarja- tai osallistumismaksut (esim. turnaukset, talvisarjat, futsal)
• toimihenkilöiden varusteet ja kulukorvaukset
Joukkue saa rahaa:
• toimintamaksut ja muut pelaajilta perittävät maksut
• seuran tuki (lähinnä aloittava joukkue)

Seura maksaa tilankäyttöavustusrahoilla joukkueiden kenttävuokria taloudellisen tilanteen
niin salliessa, ja mikäli muita kohteita rahalle ei ole. Tästä hallituksen on viestittävä
joukkueille riittävän ajoissa ja selkeästi.
Pajamäen Pallo-Veikot ry
Juuso Kokkonen
Konalantie 7 C 1 00370 Helsinki

ppv.fi

Kotipaikka: Helsinki
Y-tunnus: 0201812-4
Rekisterinumero: 102.474

Joukkueen on budjetoitava tulonsa ja menonsa tasapainoon ja huolehdittava, että
joukkueen tilillä on pieni puskuri. Seura suosittelee joukkueen toimintamaksujen
laskuttamista etukäteen aina kolmen kuukauden välein. Lähtökohtaisesti rahoja ei
palauteta pelaajalle tämän esim. siirtyessä tai lopettaessa.
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Jäsenmaksut

Yhdistyksessä on seuraavat jäsenryhmät:
a) toimivat jäsenet, joiksi hyväksytään kahdeksantoista vuotta täyttäneet yksityiset
henkilöt;
b) juniorijäsenet, joiksi hyväksytään alle kahdeksantoista vuotta täyttäneet yksityiset
henkilöt;
c) toimihenkilöjäsenet, joiksi hyväksytään yksityiset henkilöt, jotka toimivat yhdistyksen
hallituksessa taikka yhdistyksen joukkueissa valmentajina, joukkueenjohtajina, huoltajina,
rahastonhoitajina tai vastaavissa tehtävissä;
d) kannattajajäsenet, joiksi hyväksytään yksityiset henkilöt, yhteisöt ja säätiöt, joka
haluavat tukea yhdistyksen toimintaa;
e) kunniapuheenjohtaja, joksi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä voi kutsua
henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa;
f) kunniajäsenet, joiksi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä voi kutsua henkilöitä,
jotka ovat huomattavasti edistäneet ja tukeneet yhdistyksen toimintaa.
Jotta pelaaja (toimiva jäsen ja juniorijäsen) saa pelata PPV:n joukkueissa, hänen tulee olla
yhdistyksen jäsen ja maksaa seuran jäsenmaksu, koska jäsenmaksuilla katetaan mm.
joukkueiden sarjamaksuja ja toimihenkilöiden koulutusta. Eli seura tukee joukkueita
taloudellisesti ja tarjoaa palveluja.
Futiskouluun tai muuhun vastaavaan kertaluontoiseen toimintaan osallistuvilta ei edellytetä
jäseneksi liittymistä.
Liittyminen seuran jäseneksi vaatii liittyvältä (ja alaikäisen kohdalla lisäksi tämän
vanhemmalta) tietoista päätöstä. Jäseneksi tulevan on itse ilmaistava halunsa liittyä
yhdistykseen (neg. yhdistymisvapaus). Sen voi ilmaista esim. maksamalla erillisen laskun
seuran jäsenmaksusta.

Seuran jäsenmaksu vuodelle 2020:
Hallitus esittää:
Pajamäen Pallo-Veikot ry
Juuso Kokkonen
Konalantie 7 C 1 00370 Helsinki

ppv.fi

Kotipaikka: Helsinki
Y-tunnus: 0201812-4
Rekisterinumero: 102.474

Toimivat jäsenet: 65€
Juniorijäsenet: 65€
1.7.2020 jälkeen toimintaan liittyviltä peritään 35€ jäsenmaksu.
Juniorijäsen, jonka vanhempi on seurassa toimihenkilöjäsenenä, ei velvoiteta maksamaan
seuran jäsenmaksua. (Huom! Mikäli vanhempi ei maksa tällaisessa tapauksessa
jäsenmaksua, tästä muodostuu hänelle ansiotulona verotettava etuus)
Kannattajajäsenten jäsenmaksu on 65€.
Muilta jäsenryhmiltä ei peritä jäsenmaksua.
Jäsenmaksun maksaminen:
Toiminnassa jo mukana olevat maksavat jäsenmaksunsa vuoden alussa. Kesken kauden
seuraan liittyvät maksavat jäsenmaksunsa liittymisen yhteydessä.
Seuran talousvastaava ohjeistaa jäsenmaksujen maksamisesta. Joko joukkueet keräävät
jäsenmaksut ensin omalle tililleen ja maksavat kerralla seuran päätilille tai seuran
talousvastaava laskuttaa Jopoxin kautta erikseen jäseniltä jäsenmaksun, joka maksetaan
suoraan seuran päätilille.
Uusien pelaajien kohdalla jäsenmaksun maksaminen voidaan kytkeä nettisivujen
rekisteröitymislomakkeeseen.
Huom! Jäsenmaksusta on tehtävä erillinen lasku – tai mikäli jäsenmaksu laskutetaan
osana joukkueen yleistä toimintamaksua, siitä täytyy ilmetä, että osana laskua on myös
seuran jäsenmaksu.

Pajamäen Pallo-Veikot ry
Juuso Kokkonen
Konalantie 7 C 1 00370 Helsinki

ppv.fi

Kotipaikka: Helsinki
Y-tunnus: 0201812-4
Rekisterinumero: 102.474

PPV - BUDJETTI 2020, EUR:
TULOT:
Osanottomaksut
Jäsen/kausi/harjoitusmaksut
Ilmoitus
Kaupunki, toiminta- ja tilankäyttöavustus
Sekalaiset/Muut

2 000,00
120 000,00
2 000,00
17 000,00
18 000,00
2 000,00

TULOT YHTEENSÄ

144 000,00
144 000,00

KULUT:
Koulutus
Kilpailu
matkat
majoitus/ruokailu
osanottomaksut
erotuomarit
pelipassit ja vakuutukset
sekalaiset
Valmennus
matkat
majoitus/ruokailu
välineet,varusteet
salit,kentät

6 000,00

6 000,00

5 000,00
1 000,00
4027
000,00
000,00
1 000,00
8 000,00
1 000,00

43 000,00

8 000,00
2 000,00
17 10
000,00
000,00
65 000,00
1

sekalaiset

500,00

85 500,00

Järjestö
vuokrat
jäsenmaksut
kirjanpito
sekalaiset

2 000,00
300,00
3 000,00
2 700,00

8 000,00

Tiedotus

1 500,00

1 500,00
Check:

KULUT YHTEENSÄ

YHTEENSÄ

153 500,00 Euroa

2

144 000,00

-

