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Blackbirds United ry 

Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on 

noudatettava kirjanpitolain ja asetuksen, tilintarkastuslain ja yhdistyslain sekä yhdistyksen omien 

sääntöjen lisäksi tätä talousohjeistusta.  

Yhdistyksen kokous 

- vahvistaa tulo- ja menoarvion, sekä toimintasuunnitelman tulevaksi tilikaudeksi. 

- määrää jäsenmaksut, liittymismaksut ja tilintarkastajat, sekä varatilintarkastajat. 

- käsittelee tilintarkastuskertomuksen ja toimintakertomuksen edelliseltä tilikaudelta. 

- vahvistaa tilinpäätöksen ja antaa vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuullisille 

- vahvistaa talousohjeen tulevalle tilikaudelle 

Hallitus 

- valitsee keskuudestaan rahastonhoitajan tai vastaavan, joka seuraa aktiivisesti seuran 

taloustilannetta 

- valmistelee talousarvion ja toimintasuunnitelman ja toimeenpanee yhdistyksen kokouksen 

päätökset 

- vastaa toimintakertomuksen laadinnasta ja tilinpäätöksen allekirjoittamisesta 

- huolehtii yhdistyksen taloudenpidosta 

- Palkkaa / erottaa yhdistyksen työntekijät ja määrittää näiden toimenkuvat 

Pelaajasiirrot 

pelaajasiirrot C ikäluokasta ylöspäin allekirjoittaa seuran nimenkirjoittaja. D-junioreissa ja sitä 

nuoremmissa siirrot voi allekirjoittaa joukkueenjohtaja. 

Kilometrikorvaukset ja päivärahat 

Kaikki kilometrikorvaukset ja päivärahat maksaa seuran toiminnanjohtaja aina kunkin kuukauden 

15.päivä. Jotta korvauksia voidaan maksaa, tulee kyseisellä toimihenkilöllä olla kirjallinen sopimus 

seuran kanssa ja joukkueenjohtajan allekirjoittama kilometrikorvaus-lasku toiminnanjohtajalla 

viimeistään kyseisen kuun 10.päivä. 

Kilometrikorvauksissa ja päivärahoissa toimitaan verottajan ohjeistuksen mukaan. 

Jäsenmaksut 

Mikäli jäsen ei jatka toiminnassa, tulee hänen ilmoittaa siitä toiminnanjohtajalle 13.6.2014 

mennessä. 17.6.2014 kaikille jäsenrekisterissä oleville lähetetään jäsenmaksulasku, jonka eräpäivä 

on 1.7.2014 

 



Toimihenkilösopimukset 

Joukkueiden päävalmentajille, ikäluokkavastaaville, joukkueidenjohtajille ja rahastonhoitajille 

tehdään kirjalliset sopimukset. 

Kirjanpito 

Kaudella 1.5.2014 – 30.4.2015 kirjanpito tehdään seuraavalla tavalla: 

Joukkueiden rahastonhoitajat kirjaavat joka kuukausi joukkueentilille jäseniltä tulleet maksut 

yhdeksi maksuksi, ”maksut jäseniltä” esim. 20 x 30e = 600e. Rahastonhoitajat lähettävät maksut 

jäseniltä selvityksen, tiliotteen ja kuitit laskuista tilitoimistoon seuraavan kuukauden 5.päivä 

mennessä.  

Ennakonpidätykset  

Tulee tehdä edelleen yli 20 euron tuomarimaksuista, mikäli tuomari ei tee laskutusta toiminimellä, 

0-verokortilla tai ole ennakonpidätysrekisterissä. Ennakonpidätys lasketaan 5 sentin tarkkuudella. 

Jos tuomarilla ei ole esittää verokorttia pidätetään 60%. 

Ennakonpidätyskuitit tulee toimittaa seuran toimistoon tuomarikuittien kanssa viikon kuluessa 

pelistä. Kaikki seuran ennakonpidätykset maksetaan ja ilmoitetaan verottajalle yhdessä ja seura 

ottaa joukkueiden tileiltä ennakot päätilille. 

Erotuomari voi periä matkakuluja vain yksittäisistä otteluista, turnausmuotoisissa otteluissa 

erotuomari ei voi periä matkakuluja tai päivärahoja. 

Ennakonpidätyksistä vielä erillinen ohjeistus. 


