Talkootyö-ohje
Tuloverolain (1535/92) 22 § mukaan liikunta- ja urheiluseuroja voidaan
pitää yleishyödyllisinä yhteisöinä, mikäli ne täyttävät seuraavat kolme
kriteeriä:
1.
2.
3.

yleishyödyllisen yhteisön tulee toimia yksinomaan ja välittömästi yleiseksi
hyväksi
yleishyödyllisen yhteisön toiminta ei saa kohdistua rajoitettuihin
henkilöpiireihin
yleishyödyllinen yhteisö ei saa tuottaa toiminnallaan siihen osallisille
taloudellista etua osinkona tai kohtuullista suurempana palkkana

Talkootyö

Yhdistyksen jäsenet voivat talkootyönä tehdä varainhankintaa, joka ei ole
seuran varsinaista yleishyödyllistä toimintaa. Talkootyölle on asetettu muun
muassa seuraavat ehdot:
➢ talkootyöstä maksettu korvaus voi olla veroton vain rekisteröidylle,
yleishyödylliselle yhdistykselle
➢ talkootyöstä saatava hyöty on jaettava laajemmalle piirille kuin työn
suorittajille. Työn suorittajat eivät voi korvamerkitä hankkimiaan varoja
omaan käyttöönsä. Henkilökohtaisen talkootyömäärän perusteella ei siis voi
myöntää alennuksia joukkueen maksuista.
➢ talkootyö ei ole työ, jotka tehdään työnantajan johdon ja valvonnan alaisena
➢ talkootyö on luonteeltaan tilapäistä
➢ talkootyö ei saa olla elinkeinotoimintaa

Yritykset tekevät mainosyhteistyötä TPS:n kanssa, ei yksittäisen pelaajan.

Talkootyö-ohje
Seuran säännöt
➢ Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus, joka on kerätty tai hankittu eri
menetelmillä on seuran omaisuutta.
➢ Joukkueelle kerätyt rahat ovat joukkuekohtaisia. Niin sanottuja ”piikkejä” ei
saa eikä voi olla. Jos lopetettavalle joukkueelle jää kauden päätteeksi rahaa,
niin summa jaetaan seurassa jatkavien pelaajien pääluvun mukaan ja
siirretään siinä suhteessa niille joukkueille, joihin pelaajat menevät.
Siirryttäessä seurasta toiseen tai harrastuksen loppuessa rahat eivät
missään tapauksessa siirry pelaajan mukana!
➢ Joukkue ei voi maksaa minkäänlaisia korvauksia missään muodossa
joukkueen toimihenkilöille, pelaajille, heidän vanhemmilleen tai muille
ulkopuolisille henkilöille. Ainoana poikkeuksena joukkue voi
vanhempainkokouksen päätöksellä (pöytäkirja liitettävä kirjanpitoon) maksaa
joukkueenjohtajalle 85 euroa kaudessa puhelinkuluja.
➢ Kirjanpito tulee olla kirjanpitolakien ja -asetusten mukainen
➢ tositteet aikajärjestyksessä juoksevasti numeroituna
➢ kaikista kuluista alkuperäinen, joukkueenjohtajan allekirjoituksella
hyväksymä kuitti tai lasku
➢ Kaikki rahaliikenne tulee hoitaa pankkitilien kautta, käteiskassaa joukkueilla
ei voi olla. Tilien käyttöoikeus myönnetään kaudeksi kerrallaan. Tili avataan
kausittain, kun joukkueen vanhempainkokous on toimihenkilöt
kokouksessaan valinnut ja hallitus henkilöt vahvistanut. Joukkueella ei voi
olla muita tilejä. Käteisnostoon on aina oltava seuran toimiston lupa.

