
HYVINKÄÄN RASTI RY 
 
JÄSENMAKSUT 2023 / Loppuvuoden jäsenmaksu 1.7. jälkeen seuraan liittyville (uusille jäsenille) 
 

• Nuoret (20-v. ja alle) 55 € / 35 € 

• Aikuiset  75 € / 45 € 

• Perhejäsenmaksu  160 € / 110 € 

• Kannattajajäsenmaksu 150 € 

• Kunniajäsenet  0 € 
 
Jäsenedut sisältyvät myös kannattajajäsenyyteen. 
 
RYHMÄMAKSUT 2023 
 

• Lasten ja nuorten toimintaryhmissä peritään vielä erikseen ryhmäkohtainen ryhmämaksu. 
 
KORVAUSPERUSTEET JÄSENMAKSUN SEKÄ RYHMÄMAKSUN MAKSANEILLE VUONNA 2023 
 
Kilpailumaksut maksaa: 
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Nuoret -20v Seura Seura Seura Itse Itse Seura 
maksaa  Ryhmämaksun 

maksaneet 
H/D21 ja 
nuoremmat  

Seura Seura Seura Seura Itse 
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• Poissaolot seuran maksamista kisoista (nuoret ja aikuiset) maksetaan oma-aloitteisesti takaisin 
seuran tilille (FI16 5062 0320 1942 89) viitteellä 30009 lokakuun loppuun mennessä. Jos seura 
joutuu laskuttamaan palauttamatta jääneen osallistumismaksun, laskutetaan osallistumismaksu 
kaksinkertaisena. 

 
KOULUTUKSET 
 

• Seura korvaa Suunnistusliiton järjestämien koulutusten osallistumismaksut. Tämän edellytyksenä 
on koulutettavan sitoutuminen kyseiseen toimintaan (valmentaminen, ratamestaritehtävät) kahden 
vuoden ajan koulutuksen suoritettuaan. 

 
MUUT KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINTAAN LIITTYVÄT KORVAUKSET  
 

• SM-kilpailujen majoitus- ja matkakuluja korvataan seuraavasti: 

• majoitus 30 % (seuran järjestämä) 

• jos seura ei järjestä yhteismatkaa, pääsarjaikäisten ja nuorempien sekä huoltajien 
kuljettamisesta maksetaan kulukorvausta 0,25 x oman auton kulukorvauksen määrä (per 
henkilö). 

 

• Oman auton kulukorvausta maksetaan verottajan matkakuluvähennyksen mukaan 

• Kilpailujen ja Iltarastien toimihenkilöille 

• Nuoriso- ja valmennusvaliokunnan nimeämille lasten ja nuorten harjoitusten ja leirien 
ohjaajille/valmentajille ja ratamestareille 

• Oman auton kulukorvauksia maksetaan enintään 200 €/hlö/kalenterivuosi. 

• Iltarastivaunun kuljettamisesta maksetaan 1,5 x oman auton kulukorvauksen määrä.  
 

• Kalenterivuoden kulukorvaukset laskutetaan seuralta yhdellä kertaa 15.12. mennessä. Ajopäiväkirja 
tulee olla liitteenä, alle 10 €:n korvauksia ei makseta. 

• Urheilijasopimuksen allekirjoittaneilla on omat etunsa ja velvoitteensa. 



HYVINKÄÄN RASTI RY 
 
OSALLISTUMINEN ILTARASTEILLE 
 

• Kaikki seuran jäsenet saavat osallistua Hyvinkään Iltarasteille ilman maksua. 
 
OSALLISTUMINEN SEURAN HARJOITUKSIIN 
 

• Ryhmämaksun maksaneet nuoret ovat oikeutettuja osallistumaan oman ryhmänsä harjoituksiin ja 
leireille. 

• Koko seuran jäsenille suunnatut harjoitukset, salivuorot sekä leirit on ilmoitettu erikseen seuran 
kotisivuilla, keskustelupalstalla tai sähköpostilla. 

 
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. 

 
JOHTOKUNNAN HARKINTAVALTA 
 

• Johtokunnalla on kaikissa tilanteissa harkintavalta tehdä poikkeuksia korvausperusteisiin seuran 
taloudellisen tilanteen mukaan. 

 
JÄSENEDUT VUONNA 2023 

 

• Seura maksaa jäsenilleen kilpailujen osallistumismaksuja yllä kuvatuin ehdoin 

• Seuran jäsenille avoimia harjoituksia, tapahtumia ja salivuoroja. Osa nuorten harjoituksista on 
rajattu vain ryhmämaksun maksaneille. 

• 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. 


