
 

                    

KAUSI 2019-2020 

 

1. SOPIMUKSEN TEKIJÄ 

 

Nimi:_____________________________________________ 

Osoite:____________________________________________ 

Puhelin:___________________________________________ 

E-mail:____________________________________________ 

Henkilötunnus:_____________________________________ 

Joukkue:__________________________________________ 

 

 

2. TEHTÄVÄ 

 

 

                                 Joukkueenjohtaja 

 

                                  Huoltaja   

 

                                 Rahastonhoitaja 

 

 

 

 

 

 



 

Joukkueenjohtajan tehtävät: 

• tiedottaa seuran asiat joukkueen jäsenille 

• viestittää joukkueen asiat seuraan päin 

• vastaa seuran päätösten, ohjeiden ja velvoitteiden toteuttamisesta. 

• laatii joukkueen toimintasuunnitelman ja budjetin yhdessä vastuuvalmentajan ja rahastonhoitajan kanssa 

• vastaa toiminta- ja talousarvion laadinnasta, toteutumisesta sekä mahdollistaa vuosisuunnitelman 
toteutumisen 

• vastaa seuran joukkueelle luovutetuista paidoista ja muista varusteista yhteistyössä huoltajan kanssa 

• pitää yllä ajan tasalla olevaa pelaajaluetteloa taloushallintojärjestelmässä (Procountor) yhdessä 
rahastonhoitajan kanssa 

• vastaa pelipassien voimassaolosta sekä hallinnoi vakuutustodistuksia ja huolehtii, ettei jäällä ole 
vakuutuksettomia pelaajia 

• hyväksyy joukkueen kulutositteet (ei omiaan) yhdessä rahastonhoitajan kanssa 

• hyväksyy valmentajien kulukorvaukset ja vastaa niiden täsmäävyydestä sopimuksen kanssa 

• tarkastaa joukkueen rahatilanteen kuukausittain yhdessä rahastonhoitajan kanssa 

• toimii yhteyshenkilönä joukkueen ja seuran, pelaajien, vanhempien ja valmentajien välillä 

• tukee toiminnallaan valmentajien työrauhaa 

• toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla, jos estynyt delegoi tehtävän 
varajoukkueenjohtajalle 

• järjestää matkojen kuljetukset, ateriat, majoitukset yms. 

• on läsnä otteluissa ja tarvittaessa harjoituksissa, jos estynyt delegoi tehtävän varajoukkueenjohtajalle 

• järjestää ja johtaa vanhempainkokouksen elo- syyskuussa, tammikuussa ja keväällä sekä tarvittaessa 
kauden aikana 

• huolehtii kotiotteluihin toimitsijat ja muut tarvittavat järjestelyt 

• osallistuu seuran joukkueenjohtajien kokouksiin tai estyneenä sopii korvaavan edustajansa 
(varajoukkueenjohtaja / rahastonhoitaja) 

• vastaa yhteistyökumppaneille annetuista sitoumuksista 

• vastaa pelaajasiirtoasioista, peliluvista sekä ”lähtöselvityksestä”- lähtevän pelaajan kanssa, seura- ja 
joukkuevelvoitteet (maksut kunnossa, paidat palautettu ym.) 

• huolehtii seuran antamista muista tehtävistä 

• on valmis osallistumaan jaoston asettamiin työryhmiin käsittelemään ja kehittämään jaoston asioita/ 
yleisiä parannusehdotuksia 

• huolehtii joukkueen kasvatuksellisesta ohjauksesta muun johtoryhmän kanssa 

 

 

 

 

 



 

Rahastonhoitajan tehtävät: 

• laatii joukkueen budjetin yhdessä joukkueenjohtajan kanssa 

• vastaa joukkueen kirjanpidosta ja taloushallinnosta, pelaajatietojen oikeellisuudesta sekä pelaajakohtaisen 

saldon ylläpitämisestä 

• osallistuu seuran järjestämiin taloushallinnon koulutuksiin 

• toimii yhteyshenkilönä seuran rahastonhoitajaan 

• seuraan joukkueen rahatilannetta kuukausittain 

• laatii ja lähettää pelaajien myyntilaskut 

• valvoo ja perii saatavat 

• on valmis osallistumaan jaoston asettamiin työryhmiin käsittelemään ja kehittämään jaoston asioita/ yleisiä 

parannusehdotuksia 

• kuuluu joukkueen johtoryhmään 

Huoltajan tehtävät: 

• vastaa joukkueen varusteiden kunnosta 

• pitää ajan tasalla olevaa seurantaa varusteista mm. pelipaidat 

• huolehtii ensiavusta harjoituksissa ja otteluissa 

• vastaa ensiapu- ja huoltotarvikkeiden riittävyydestä ja täydentää niitä tarvittaessa 

• huolehtii joukkueen luistinten teroituksista ja teroituskoneen kunnossapidosta 

• vastaa joukkueen virvoitushuollosta harjoituksissa ja otteluissa 

• edellyttää pelaajilta asianmukaista siisteyttä ja käytöstä, on ensisijainen kurinpitäjä pukukopissa 

• on velvollinen suorittamaan ensiapukurssin 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. TOIMIHENKILÖT OVAT OIKEUTETTUJA 

Toimihenkilön täyttäessä vastuunsa ja velvollisuutensa kaikilta osin, hän on oikeutettu seuran puolesta seuraaviin 

asiohin: 

• Osallistumaan seuran järjestämiin sisäisiin koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin 

• Toimihenkilötoiminnasta aiheutuviin kulukorvauksiin (kilometrikorvaukset ja päivärahat) alla olevien 

ehtojen mukaisesti: 

▪ Toimihenkilö on oikeutettu saamaan sopimuskauden aikana kulukorvauksia syntyneiden kulujensa 

mukaisesti enintään verottajan kunakin vuonna vahvistamaan kattosummaan saakka. 

▪ Kunkin joukkueen vanhempainkokous päättää kauden alkaessa toimihenkilöille maksettavasta 

korvauksesta ja sen kattosummasta. Kattosumma ei koskaan voi ylittää verottajan määrittämää 

ylärajaa. 

▪ Korvaus kilometriä tai matkapäivää kohden on verottajan kullekin kalenterivuodelle vahvistama 

summa verovapaista kilometrikorvauksista ja/tai päivärahoista (vuonna 2019: 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/verohallinnon-

p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-verovapaista-matkakustannusten-korvauksista-vuonna-

2019/#kilometrit). 

▪ Jotta korvauksia voi saada, ne tulee hakea jaoston rahastonhoitajan ja joukkueenjohdon erikseen 

ilmoittamalla tavalla syys- ja kevätkaudesta erikseen. Syyskauden viimeinen maksupäivä on 31.12. 

silloin kun on se on pankkipäivä ja keväällä joukkueen kauden päättyessä. 
 
Korvauksia haetaan syntyneiden kulujen mukaan, kuitenkin tällä sopimuksella ja 

vanhempainkokouksen päätöksellä toimihenkilön kulukorvauksen kausikohtaiseksi kattosummaksi 

on sovittu. 

 

                                 ______________________ euroa 

 

 

                       Sopimus tulee liittää matkalaskuun. 

                       Sopimusta on tehty kaksi kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 

 

                      Hyväksyn edellä mainitut ehdot  

                       Kangasalla, __. /___.2019 

  

                     ______________________________________                        _________________________________________ 

                      Allekirjoitus, vastuuhenkilö                                                          Allekirjoitus, Kisa-Eagles jääkiekkojaosto pj 
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