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JÄSENMAKSUT 2020
•
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•
•

Nuoret 20v ja alle
Aikuiset
Perhejäsenmaksu
Kannattajajäsenmaksu
Kunniajäsenet

/ Loppuvuoden jäsenmaksu 1.7. jälkeen seuraan liittyville
(uusille jäsenille)
50 € / 30 €
70 € / 40 €
150 € / 100 €
150 €
0€

RYHMÄMAKSUT 2020
• nuorisoryhmäläisiltä peritään vielä erikseen ryhmäkohtainen ryhmämaksu,
joka vahvistetaan kauden alussa, viimeistään helmikuussa.
KORVAUSPERUSTEET JÄSENMAKSUN SEKÄ RYHMÄMAKSUN MAKSANEILLE VUONNA 2020
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Poissaolot seuran maksamista kisoista (nuoret ja aikuiset) maksetaan oma-aloitteisesti takaisin
seuran tilille (FI16 5062 0320 1942 89) viitteellä 30009.
Johtokunnalla on harkintavalta kaikissa tilanteissa seuran taloudellisen tilanteen mukaan.
Kilpailuihin (kansalliset ja SM-kisat) osallistuminen edellyttää lisenssin lunastamista. Seura maksaa
nuorten alle 14v lisenssit (= Nuori Suunta -kortti).

Muut kilpailu- ja valmennustoimintaan liittyvät korvaukset
▪ SM-kilpailujen majoitus- ja matkakulut korvataan valmennusvaliokunnan tekemän ja johtokunnan
hyväksymän esityksen mukaisesti, pääsääntöisesti seuraavasti:
• majoitus 50 % (seuran järjestämä)
• nuorten/huoltajien kuljettamisesta (jos ei yhteismatkaa) 3,0 c/km/henkilö
▪ Oman auton kulukorvausta maksetaan 10c/km
• Kilpailujen ja Iltarastien toimihenkilöille
• Lasten Suunnistuskoulun ja nuorten valmennusryhmien viikkoharjoitusten nimetyille
ohjaajille ja ratamestareille, max 100 €/hlö/kausi
▪ Iltarastivaunun kuljettamisesta 15 c/km.
▪ Kaikki em. kulukorvaukset laskutetaan seuralta kauden päätyttyä yhdellä kertaa lokakuun loppuun
mennessä. Ajopäiväkirja tulee olla liitteenä, alle 10 €:n korvauksia ei makseta.
▪ Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kulut korvataan valmennusvaliokunnan tekemän ja johtokunnan
hyväksymän esityksen mukaisesti. Edellyttää sitoutumista seuran valmennustyöhön 2v.
määräajaksi.
▪ Urheilijasopimuksen allekirjoittaneilla on omat etunsa ja velvoitteensa.
Osallistuminen iltarasteille
▪ Kaikki seuran jäsenet saavat osallistua Hyvinkään Iltarasteille ilman maksua.
Osallistuminen seuran harjoituksiin
▪ Ryhmämaksun maksaneet nuoret ovat oikeutettuja osallistumaan nuorten viikkoharjoituksiin sekä
nuorten leireille.
▪ Koko seuran jäsenille suunnatut harjoitukset, salivuorot sekä leirit on ilmoitettu erikseen seuran
kotisivuilla keskustelupalstalla, kalenterissa tai sähköpostilla.
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Menestyneiden palkitseminen
• Menestyneet suunnistajat palkitaan vuosittain seuran johtokunnan harkinnan mukaan.
Velvoite
• Jokaisen kilpailevan ja Iltarasteilla käyvän jäsenen velvollisuus on osallistua talkoohenkisesti
seuratoimintaan, mm. kilpailujen, iltarastien ja harjoitusten järjestelytehtäviin.

Jäsenedut vuonna 2020:
• Seura maksaa jäsenilleen kilpailujen osallistumismaksuja ym. tietyin ehdoin: korvausperusteet
2020-taulukon mukaisesti, mm. aluemestaruuskilpailut ja kotimaan viestit (sis. Jukola/Venlat) ovat
kaikille maksuttomia, ryhmämaksun maksaneille nuorille 20-vuotiaisiin
asti kaikki kansalliset kilpailut rastiviikkoja lukuun ottamatta ovat maksuttomia
• Osallistumisoikeus kaikkiin koko jäsenistölle avoimiin harjoituksiin, tapahtumiin ja
salivuoroihin. Nuorten ryhmien järjestämät harjoitukset sovittava erikseen vetäjien kanssa.
• Maksuton osallistuminen Hyvinkään Iltarasteille
• Kilpailuihin ilmoittautuminen IRMA-järjestelmän kautta
• Osallistumismahdollisuus seuran järjestämiin omakustanteisiin (kokonaan/osittain)
tapahtumiin, kuten ulkomaan kilpailumatkoille, leireille, testeihin
• Edullinen suunnistusvarusteiden osto seuran yhteistilauksen yhteydessä
• Kouluttautumismahdollisuus seuran tukemana erilaisiin seuratyön alueisiin, mm. valmennus
• Nuorille valmennustukea
• Mahdollisuus osallistua talkoohenkisesti seuratoiminnan eri tehtäviin

