
 

 

 

 
 

WGCC NUORISOTOIMINTA  
JUNIORI IKÄISEN EDUSTUSPELAAJAN  

MATKUSTUSOHJESÄÄNTÖ 2020 
 
Pelaaja, joka saa seuralta kulukorvauksia, on velvoitettu edustamaan seuraa myös joukkuekilpailuissa, 
mikäli tulee joukkueeseen valituksi. Hänen odotetaan myös olevan sitoutunut seuran tavoitteisiin, edustaa 
seuraa moitteettomasti, pukeutuu kilpailuissa asianmukaisesti käyttäen mahdollisesti jaettua seuran 
edustusasua ja osallistuu seuran mestaruuskilpailuihin sekä muihin seuran järjestämiin kilpailuihin aina 
mahdollisuuksiensa mukaan. Pelaaja, joka on saamassa kulukorvauksia kaudelta yli 500 € on velvollinen 
osallistumaan vähintään kahteen nuorisotoimikunnan järjestämään valmennustilaisuuteen joko ohjaajana 
tai avustajana tai sitouduttava seuran vapaaehtoistoimintaan, kuten talkoisiin tai kilpailujen 
järjestämiseen. 
 
Nuorisosarjoissa seuraa edustaville pelaajille, sekä heidän kuljettajilleen korvataan kilpailumaksujen 
lisäksi matka- ja majoituskuluja alla olevan ohjeistuksen mukaisesti. Kimppakyytiä käytettävä aina 
mahdollisuuksien mukaan. 
 
Korvauksen piiriin kuuluvat seuraavat tapahtumat kisaryhmän maksut maksaneille pelaajille: 
 
Future Tourin osakilpailut ja Future Tour Finaali 

● Kulukorvausta voi hakea: Harjoituskierros ja kilpailumaksut sekä 1 poletti kilpailupäivää kohden. 
● Wiurilan pelaajat osallistuvat ensisijaisesti Etelä-Lännen alueen kisoihin 
● Kulukorvauksia voi hakea vain yhden kilpailun osalta / Future Tour kierros (yhteensä 7 kierrosta) 
● Matkakulukorvaus kilpailumatkalle. Katso ohje kohdasta matkakulukorvaus 
● Future tourin kisojen yhteydessä ei korvata majoituskuluja 

 
FJT osakilpailut, FJT Finaali ja FJT 2020 Karsinta 

● Harjoituskierros ja kilpailumaksut sekä 1 poletti kilpailukierrosta kohden.  
● Matkakulukorvaus kilpailumatkalle. Katso ohje kohdasta matkakulukorvaus 
● Kisojen osalta myös majoituskuluja seuraavasti jos matkaa kotoa kisapaikalle on yli 100km 

o 50€ majoituskuluja per majoitusvuorokausi 
 

Muut: 
Koululiikuntaliiton SM- ja piirinmestaruuskisat 

● Harjoituskierros ja kilpailumaksut sekä 1 poletti kilpailupäivää kohden.  
● Matkakulukorvaus kilpailumatkalle. Katso ohje kohdasta matkakulukorvaus 
● Kisojen osalta myös majoituskuluja seuraavasti jos matkaa kotoa kisapaikalle on yli 100km 

o 50€ majoituskuluja per majoitusvuorokausi  
 
Kilpailuihin jotka eivät ole yllä listattuna on mahdollista saada kulukorvausta asiasta nuorisotoimikunnan 
puheenjohtajan kanssa etukäteen sovittaessa. Korvaukset käsitellään tapauskohtaisesti 
nuorisotoimikunnan puheenjohtajan toimesta. 



 

 

 

 
Matkakulukorvaus 

● Matkakulukorvausta voi hakea joko pelaajan julkisen liikenteen kuitteja vastaan tai 
kilometrikorvauksena alla olevan ohjeen mukaan 

● Hakemuksessa pitää olla mainittu kuljettajan ja kyydissä olevien pelaajien nimet 
● Kilometrikorvaukseen oikeuttaa vain ne kilometrit joiden aikana pelaaja(t) ovat kyydissä ja on 

ajettu itse kilpailua varten 
● Harjoituskierroksesta aiheutuneita kilometrejä tai majoituskuluja ei korvata 
● Korvattavat summa: 0,10€/km 

 
Suomen Golfliiton valmennusryhmät (valtakunnallinen / alueellinen) 

● Nuori, joka kutsutaan tai nimetään Team Finland valmennusryhmään voi hakea korvausta 
kotimaan leirityksestä aiheutuneisiin matkakustannuksiin kappaleen matkakulukorvaus ohjeen 
mukaan 
 

Team Finland Edustuskilpailut 
● Mikäli seuran juniori valitaan edustamaan Suomea kilpailuihin, voi hän hakea seuralta korvausta 

omavastuuosuudesta, joka lähtökohtaisesti voi olla enintään 50% kokonaisomavastuusta. Esim. 
kotimaan matkakuluista 50% (0,05€/km tai puolet julkisen liikenteen lipuista). 

● Lista Golfliiton edustuskilpailuista: https://golf.fi/kilpagolf/team-finland/edustusjoukkueiden-valintakriteerit/ 
 
Korvauskatto 

● Seura korvaa yhden kauden aikana maksimissaan 1000€ pelaajaa kohden tätä ohjetta 
noudattaen. 

● Kaikki tässä dokumentissa yllä olevat korvaukset kuuluvat tämän 1000€ katon alle. 
 
Kulukorvausten hakeminen 
Koko kauden sisällään pitävä kulukorvauslasku kuitteineen ja allekirjoitettuna toimitetaan kirjekuoressa 
klubille viimeistään 25.10.2020. Kirjekuoren päälle merkintä ”Nuorisotoimikunta”. 

Matkalaskuun käytettävä pohjaa osoitteesta https://wgcc.fi/nuoriso 

● Harjoituskierros, kilpailumaksut ja kisapäivän poletti maksetaan itse paikan päällä ja veloitetaan 
matkalaskulla seuralta 

 
Koulutus/valmennustuki 

● Maksimissaan 500€/kausi ja joka ei kuluta yllä mainittua 1000€ kattosummaa vaan on sen lisänä 
● Edellyttää pelaajalta tavoitteellista harjoittelua ja kuulumista joko Golfliiton Team Finlandiin, Team 

Finlandin haastajaryhmiin tai Team Finlandin Akatemian aluevalmennusryhmiin 
● Koulutus/valmennustukea maksetaan syntyneitä kuluja vastaan ja korvaukset haetaan samalla 

matkalaskupohjalla kuin kaikki muutkin tässä dokumentissa mainitut. Näistä kuluista tehdään 
kuitenkin oma kulukorvauslasku erittelyn helpottamiseksi. 

● Tämän kohdan käytöstä pelaajan tulee sopia etukäteen nuorisotoimikunnan puheenjohtajan 
kanssa. 
 

Korvausten maksaminen 

● Kulukorvaukset maksetaan ennen kauden päättymistä kulukorvausanomusta ja kuitteja vastaan. 

https://golf.fi/kilpagolf/team-finland/edustusjoukkueiden-valintakriteerit/
https://wgcc.fi/nuoriso

