
 

 
 

                
 
Vierumäen Golfseuran kilpailumatkustusohjesääntö kaudelle 2018  

 

Yleistä  

Vierumäen golfseuran talousarvio sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2018 hyväksytään 
vuosikokouksessa. Vuosikokouksen hyväksymisen jälkeen toimikunnat ovat oikeutettuja käyttämään 
budjetoituja varoja toimintasuunnitelman mukaisesti. Tällä asiakirjalla seuran hallitus täsmentää 
kilpailumatkustusohjeen vuodelle 2018. 

 Kilpailumatkakustannusten korvauksiin oikeutettuja ovat  

Edustuspelaajat, jotka täyttävät alla olevat kohdat:  

 Pelaajan kotiseuran tulee olla Vierumäen golfseura ry.  

 Kaikki seuran jäsenet ikään katsomatta, joilla on näyttöä edellisvuodelta menestymisestä 

kansallisilla kilpailukiertueilla TAI on mahdollista pelata ikäluokkansa kansallisilla 

kilpailukiertueilla.  

 Pelaajan tulee panostaa lajiin suunnitelmallisesti valmentautuen.  

 

Näitä pelaajia kutsutaan yhteisellä nimityksellä ”Edustuspelaaja”.  

 

Edustuspelaajien tulee sopia osallistumisesta toimikunnan toimintaan toimikunnan puheenjohtajan 

kanssa (minimi kaksi kertaa kaudella 2018) sekä osallistua seuran lyöntipelimestaruuskilpailuihin 

vuonna 2018.  

 

Edustuspelaajan tulee toimittaa ennen ensimmäistä kilpailua kilpailusuunnitelma sekä arvio 

budjetista kaudelle 2018 toimikunnan puheenjohtajalle. Mahdollisista poikkeuksista kauden aikana 

tulee sopia etukäteen toimikunnan puheenjohtajan kanssa. Seuran hallituksella on oikeus rajoittaa 

edustuspelaajan korvattavia kustannuksia.  

 

Kilpailijan tulee nimetä yksi (1) tour / vast., jolta häneltä korvataan kuluja. Muiden tour:ien / vast 

kilpailukustannuksista vastaa pelaaja itse.  

 

Matkalasku  
 

Pelaajan vastuulla on täyttää matkalaskukaavake liittäen siihen tarvittaessa kuitit harjoituskierros- ja 

kilpailumaksuista, poleteista sekä mahdollisesta majoituksesta. Lisäksi mukaan tulee liittää kilpailun 

tuloslista. Matkalasku tulee toimittaa kuukauden kuluessa kilpailun päättymisestä, muussa 

tapauksessa kuluja ei korvata. Matkalasku tulee tehdä aina ViGS:n viralliselle matkalaskulomakkeelle.  

 

 

 

 



 

 

 

Matkalasku toimitetaan hyväksyttäväksi kuitteineen sekä liitteineen  

Classicin caddiemasterille nimellä ”Jyrki Aaltonen / ViGS rahastonhoitaja”.  

Matkalaskut käsitellään saapumisjärjestyksessä ja hyväksytyt matkalaskut  

pyritään maksamaan hakijalle yhden (1) kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.  

 

Korvattavat kotimaiset kilpailut vuonna 2018  
 

Vierumäen golfseura ry korvaa edustuspelaajien jäljempänä mainitut kustannukset, jotka syntyvät 

jäsenten osallistumisesta Suomen Golfliiton virallisiin kilpailuihin. Näitä kilpailuja ovat kaikki SM-

kilpailut, Finnish Golf Tour, Haastajakiertue, Mid Golf Tour, Finnish Senior Tour, Finnair Junior Tour 

sekä eri ikäluokkien aluetourit.  

 

Lisäksi korvattaviin kilpailuihin voidaan hyväksyä eri esityksestä myös muita kilpailuja. Nämä kilpailut 

hyväksyy esityksen perusteella kyseinen toimikunta.  

 

Korvattavat kustannukset vuonna 2018 kotimaan kilpailuista  
 

1. TASO: Yleisen sarjan SM-kilpailut ja Finnish Tour 

Osallistujalle korvataan:  

 Kulukorvaus    25€/päivä  

 Matkakustannukset   0,25€/km  

 Osanottomaksu, sis. harjoituskierros  tositteiden mukaan  

 Rangepoletit    kaksi per päivä, tositteiden mukaan  

 Majoituskustannukset   tositteiden mukaan (maksimi 100€/yö)  

 Tasolla 1 korvataan kaikki sijoituksesta riippumatta.  

 

2. TASO: Mid-, Senior- ja Veteraani-SM, sekä joukkue SM-kilpailut  

Osallistujalle korvataan: 

 Kulukorvaus    25€/päivä  

 Matkakustannukset   0,25€/km  

 Osanottomaksu, sis. harjoituskierros  tositteiden mukaan  

 Rangepoletit    kaksi per päivä, tositteiden mukaan  

 Majoituskustannukset   tositteiden mukaan (maksimi 50€/yö) •  

 Korvaamisen edellytyksenä on CUT-rajan läpäisy. Mikäli kisassa ei ole CUT:ia, 

sijoittuminen puolen välin paremmalle puolelle. 

o Mikäli pelaaja ei läpäise CUT:ia, korvataan hänelle pelkästään 

osallistumismaksu sekä rangepoletit.  

 SM-joukkuekilpailuissa korvataan kaikki sijoituksesta riippumatta. Majoittuminen 

2HH:ssa (2HH enintään 100€/vrk).  

o Mikäli joukkuekisa on yhdistetty henkilökohtaiseen kisaan, noudatetaan 

henkilökohtaisen kisan maksuperusteita.  

 Esimerkiksi yhdistetty henkilökohtainen SM-kisa ja joukkue SM-

kisa. Pelaaja ei läpäise henkilökohtaisessa kisassa CUT:ia, ei hän 

ole oikeutettu saamaan korvauksia.  

 



 

 

3. TASO: Mid Golf Tour, Finnish Senior Tour  

Osallistujalle korvataan:  

 Kulukorvaus    25€/päivä  

 Matkakustannukset   0,25€/km  

 Osanottomaksu, sis. harjoituskierros  tositteiden mukaan  

 Rangepoletit    kaksi per päivä, tositteiden mukaan  

 Korvaamisen edellytyksenä on CUT-rajan läpäisy. Mikäli kisassa ei ole CUT:ia, 

sijoittuminen puolen välin paremmalle puolelle.  

o Mikäli pelaaja ei läpäise CUT:ia, korvataan hänelle pelkästään 

osallistumismaksu sekä rangepoletit.  

 

4. TASO: Haastajakiertue, FT karsinnat, Senior haastajatour M50/M55, M65 tour, M70 tour, N60 

tour, Senior aluetour  
Osallistujalle korvataan:  

 Osanottomaksu, sis. harjoituskierros  tositteiden mukaan  

 Rangepoletit    kaksi per päivä, tositteiden mukaan  

 Lisäksi korvataan kulukorvaus 25€/päivä, mikäli kilpailija on sijoittunut puolen 

välin paremmalle puolelle lopputuloksissa.  

 

5. TASO: Junior-SM, Finnair Junior Tour, Future Tour, FJT Challenge  

Osallistujalle (ml. 1x huoltaja alaikäiselle pelaajalle) korvataan:  

 Ruokailu    lämmin ateria per kilpailupäivä, tositteiden  

    mukaan  

 Matkakustannukset   0,25€/km  

 Osanottomaksu, sis. harjoituskierros  tositteiden mukaan  

 Rangepoletit    kaksi per päivä, tositteiden mukaan  

 Majoituskustannukset   tositteiden mukaan (2HH enintään 100€/vrk)* 

    *ylimenevä osa kilpailijan omavastuu 

 

Korvattavat kansainväliset kilpailut ja matkat vuonna 2018  

Kansainvälisiä kisoja ei lähtökohtaisesti korvata. Perustelluista syistä korvausta voidaan kuitenkin 
hakea erikseen. Kansainvälistä kilpailua varten kilpailija laatii matkaohjelman sekä kustannusarvion 
matkasta. Suunnitelman hyväksyy erikseen ry:n puheenjohtaja. Matkaohjelma ja kustannusarvio tulee 
olla hyväksyttävänä kolme (3) viikkoa ennen kilpailumatkan toteutumista.  

Kilometrikorvaukset  

Kilpailumatkojen aikana tulee suosia yhteiskuljetuksia, joiden järjestämisestä vastaavat sekä 
toimikunnat että edustuspelaajat omatoimisesti keskenään. Kilometrikorvauksen saamiseen riittää se, 
että joku yhteiskuljetusta käyttävistä pelaajista on sijoittunut määriteltyjen ehtojen mukaisesti.  

Majoituskorvaukset  

Majoituskorvaus tarkoittaa sitä, että yli kaksipäiväisissä ja yli 150km:n yhdensuuntaiselta matkalta 
kotiosoitteesta Suomessa, jolloin majoituksen kokonaissummasta korvataan määritelty maksimi 
korvaushinta.  



 

 

 

 

 

Muut toimintatavat  

Edustuspelaajan tulee Vierumäki Golfia edustaessaan käyttää seuran logolla varustettua 
pelipaitaa/vaatetta kilpailukierroksilla. Jos seura ei ole pelaajalle sellaista toimittanut, niin muu 
varustus on sallittua. Pelaajan tulee pyytää ko pelipaitaa toimikunnan puheenjohtajalta.  

Pelaajan tulee esiintyä kilpailumatkoilla hyvän tavan mukaisesti Vierumäestä, Vierumäen golfkentistä 
sekä seurasta positiivisesti viestien.  

Mikäli edustuspelaaja rikkoo matkustusohjesääntöä tahallisesti, on seuralla oikeus periä takaisin 
pelaajalle kyseisen kauden aikana maksetut matkustuskorvaukset, Tästä päätöksen tekee ry:n hallitus.  

Jokaisen edustuspelaajan tulee allekirjoittaa tämä matkustusohjesääntö ennen ensimmäistä kilpailua 
ja sitoutua tämän noudattamiseen ja yhteisiin sääntöihin.  

Näistä säännöistä poikkeavat tapaukset käsitellään Vierumäen Golfseuran hallituksen toimesta 
yksitellen erillisen kirjallisen hakemuksen perusteella.  

Hallituksella on oikeus poiketa tässä ohjesäännössä ilmoitetuista korvauksista erillisellä päätöksellä.  

- Vierumäki Golf ry hallitus-  

 

 

Olen lukenut tämän matkustusohjesäännön ja sitoudun noudattamaan sitä.  

Vierumäellä _____/______/2018 

 ___________________________                  ______________________________                        
Pelaaja (nimenselvennys alle)                               Toimikunnan puheenjohtaja (nimenselvennys alle) 


