JOJO-TIEDOTE I / 2019-2020 (24.4.2019)
Alustavaa budjettia varten muutama tunnusluku:
Jään hinta kesäjääaikana (viikot 19-22 ja 31-32):
kaukalojää 140 eur /h
Jään hinta vakiovuoroaikana ajanjaksolla 15.8.2019-26.4.2020
kaukalojää 120 eur / h, yläjää 55 eur / h, viikkoja 37
Budjetoinnissa käytettävät jäämäärät
Joukkueet

Iso kaukalo

yläjää

EVU A

4,0

EVU B

4,0

EVU C

4,0

EVU 05

4.5

EVU 06

5,5

EVU 07

5

EVU 08

4,5

2

EVU 09

3,5

2

EVU 10

3,5

2

EVU 11

2,5

2

EVU 12

2

Ukot

1,5

Miehet

1,5

1,5

1,5

Seuramaksujen osalta käytetään budjetoinnissa seuraavia maksuja:
jäsenmaksu/pelaaja ja toimihenkilö 30 € (koskee kaikkia joukkueita)
pelaajamaksu 260 €/pelaaja (ikäluokat 12,11,10, 09, 08, 07, 06)
pelaajamaksu A, B, C ja C2 130 €/pelaaja
Jäsenmaksut laskutetaan joukkueilta syyskuussa 2019, pelaajamaksut
kuukausittain elo-maaliskuussa.

Valmennus:
Jokaisen vastuuvalmentajan korvaus ilmoitetaan erikseen joukkueelle. Seura
laskuttaa valmentajakorvaukset joukkueelta, seura maksaa korvauksen
valmentajalle ajopäiväkirjaa vastaan tai verollisena korvauksena.
Maalivahtivalmennus:
Maalivahtivalmennuksesta tulee erillinen tiedote joukkueille, josta selviää mv –
valmennuksen korvaus.
Pelipaidat
Uusien pelipaitojen hinta on 42 €/paita (nimilappu kiinnitettynä sisältyy
hintaan). Joukkueet uusivat pelipaitojaan tarpeen mukaan, joukkue voi
kierrättää pieneksi jääneitä pelipaitoja nuoremmille ikäluokille. Kauden
ensimmäinen paitatilaus tehdään 15.6.2019 ja toinen elokuussa 2019.
Seuran varastosta löytyy jonkin verran pelipaitoja (koot 150 cm, 160 cm, S, M,
L, XL) sekä mv –paitoja, joita joukkueet voivat hyödyntää.
Maalivahtivarusteiden vuokra/Leijonaliigaikäluokat (09, 10, 11):
100 €/setti.
Nettisivujen ylläpito: Nettisivujen ja kirjanpidon ylläpitomaksu on 300
€/joukkue.
Varustekoppien tms. laskutus – halliyhtiön laskun mukaisesti.
Lisäksi on huomioitava sarjamaksut ja tuomarikulut.
Huom! joukkueen vanhemmilta kerättävät kk -maksut on ajoitettava niin, että kaikki tulevan
kauden maksut on kerätty huhtikuun 2020 loppuun mennessä.
Mikäli pelaajalla on joukkueelle kaksi- tai useampi maksua rästissä, pelaaja on harjoittelu/pelikiellossa kunnes maksut on maksettu tai niiden hoitamisesta on laadittu allekirjoitettu
maksusuunnitelma.
Maksujen kerääminen leirityksiä ja matkaturnauksia varten tulee ajoittaa kauden aikana
siten, että yksittäisen kuukauden maksut eivät kohoa kohtuuttoman korkeiksi.
EVUn vuosikokous on toukokuun lopussa ja sen päätökset voivat muuttaa edellä esitettyjä
tunnuslukuja. Joukkueet ottavat mahdolliset muutokset huomioon, kun budjetteja
tarkistetaan elokuussa 2019.
HUOM! EVUn taloushallinnon järjestelmät uudistetaan kesäkuun 2019 alussa eil tilikauden
vaihtuessa. Tämän uudistuksen vaikutuksista joukkueiden toimintaan tiedotetaan
toukokuun 2019 aikana.

