
 

 
 

 
 

WGCC NUORISOTOIMINTA  
JUNIORI-IKÄISEN EDUSTUSPELAAJAN  

KULUKORVAUSOHJESÄÄNTÖ 2022 
 
Pelaaja, joka saa seuralta kulukorvauksia, on velvoitettu edustamaan seuraa myös joukkuekilpailuissa, 
mikäli tulee joukkueeseen valituksi henkilökohtaisen kilpailukalenterin niin salliessa. Hänen odotetaan 
myös olevan sitoutunut seuran tavoitteisiin, edustaa seuraa moitteettomasti, pukeutuu kilpailuissa 
asianmukaisesti käyttäen mahdollisesti jaettua seuran edustusasua ja osallistuu seuran 
mestaruuskilpailuihin sekä muihin seuran järjestämiin kilpailuihin mahdollisuuksiensa mukaan.  
Pelaaja, joka on saamassa kulukorvauksia kaudelta yli 500€ on velvollinen osallistumaan vähintään 
kahteen nuorisotoimikunnan tai aktivointitoimikunnan järjestämään valmennustilaisuuteen joko ohjaajana 
tai avustajana tai sitouduttava seuran vapaaehtoistoimintaan, kuten talkoisiin tai kilpailujen järjestämiseen 
kahtena kertana kauden aikana. Jos tämä ei toteudu, niin molemmat kulukorvauskatot tiputetaan puoleen 
(500€ ja 375€). 
 
Nuorisosarjoissa seuraa edustaville pelaajille korvataan kilpailu- ja majoituskuluja alla olevan 
ohjeistuksen mukaisesti. 
 
Korvausten saamisen edellytykset ovat: 

 Juniorin kotiseura on ja on ollut WGCC ry kuuden kuukauden ajan ennen korvaukseen 
oikeuttavaa tapahtumaa. 

 Juniorilla on WGCC OY:n rajoittamaton pelioikeus kaudella 2022 
 Jäsenmaksu maksettu 
 Nuorison golfkoulun kausimaksu on maksettu eräpäivään mennessä Nexgolfiin saapuvaa laskua 

käyttäen. Maksu ainoastaan pankkiin laskussa olevaa viitettä käyttäen.  
 
OSA 1: Korvauksen piiriin kuuluvat seuraavat KILPAILUTAPAHTUMAT yllä olevat kriteerit 
täyttäville pelaajille: 
 
Harjoituskierros, kilpailumaksut ja majoituskulut maksetaan itse paikan päällä ja veloitetaan 
kulukorvauslaskulla seuralta 
Jos tulee itse kilpailussa diskatuksi sääntörikkeen takia, kyseisestä kilpailusta ei voi hakea mitään 
korvausta. 
 
Future Tourin/Liigan osakilpailut (1 kilpailu/future kierros) 

● Kulukorvausta voi hakea: Harjoituskierros ja kilpailumaksut. 
● Kulukorvauksia voi hakea vain yhden kilpailun osalta / Future Tour kierros 

o Pelaaja voi osallistua useampaankin kisaan / kierros, mutta korvausta voi hakea vain 
yhdestä. Ensisijaisesta osallistutaan oman alueen (Etelä-Länsi alueen kisoihin) 

● Future tourin kisojen yhteydessä ei korvata majoituskuluja 
 
FJT Challenge Tourin osakilpailut (1 kilpailu/FJT Challenge kierros) 

● Kulukorvausta voi hakea: Harjoituskierros ja kilpailumaksut. 
● Kulukorvauksia voi hakea vain yhden kilpailun osalta / FJT Challange Tour kierros 



 

 
 

o Pelaaja voi osalistua useampaankin kisaan / kierros, mutta korvausta voi hakea vain 
yhdestä. Ensisijaisesta osallistutaan oman alueen (Etelä-Länsi alueen kisoihin) 

● FJT Challenge tourin kisojen yhteydessä ei korvata majoituskuluja 
 
Kaikki FJT osakilpailut, Kaikki FT osakilpailut, SM-kilpailut, Amatöörien avoin SM-kilpailu ja 
Nordic League osakilpailut 

● Harjoituskierros ja kilpailumaksut.  
● Kisojen osalta myös majoituskuluja seuraavasti jos matkaa kotoa kisapaikalle on yli 100km 

o 50€ majoituskuluja per majoitusvuorokausi 
 
Team Finland Edustuskilpailut 

● Mikäli seuran juniori valitaan edustamaan Suomea kilpailuihin, voi hän hakea seuralta korvausta 
omavastuuosuudesta, joka lähtökohtaisesti voi olla enintään 50% kokonaisomavastuusta. 
 

Korvauskatto 
● Seura korvaa yhden kauden aikana maksimissaan 1000€ pelaajaa kohden tätä ohjetta 

noudattaen. 
● Kaikki tässä dokumentissa yllä olevat korvaukset OSA 1 (Kilpailut ja Team Finland edustus) 

kuuluvat tämän korvauskaton alle. 
 
Kulukorvausten hakeminen 

● Koko kauden sisällään pitävä kulukorvauslasku kuitteineen ja allekirjoitettuna sähköisenä 
rahastonhoitajalle ja nuorisotoimikunnan puheenjohtajalle viimeistään 30.11.2022. Laskuun 
käytettävä pohja osoitteesta https://wgcc.fi/nuoriso 

● Vain yksi lasku/kausi hyväksytään 
 
Korvausten maksaminen 

● Kattosumman tullessa täyteen mahdollisimman nopeasti resurssien saatavuuden mukaan. 
● Jos kattosumma ei täyty maksu suoritetaan vuoden 2022 loppuun mennessä 

kulukorvausanomusta vastaan. 
● Vain yksi lasku/kausi hyväksytään 
● Seuralla on oikeus rajoittaa korvaussummia kesken kauden, jos rahatilanne sitä vaatii. 

 
 
OSA 2:  Koulutus/valmennus/harjoittelutuki 

● Tämän kohdan käytöstä pelaajan tulee informoida etukäteen nuorisotoimikunnan puheenjohtajaa. 
● Maksimissaan 50% omavastuusta (esim. 400€ lasku valmennuksesta, jolloin voi hakea 200€) 
● Maksimissaan 750€/kausi ja joka ei kuluta yllä mainittua 1000€ kattosummaa vaan on sen lisänä 
● Edellyttää pelaajalta tavoitteellista harjoittelua ja kuulumista joko Golfliiton valtakunnalliseen 2021 

Team Finlandiin tai World Amateur Golf Rankingiin (WAGR) tai pelaaja on osallistunut FT-
kiertueen kilpailuun tai jonkun ikäluokan Suomenmestaruuskilpailuihin tai Nordic Leaguen 
osakilpailuun. 

● Tätä tukea maksetaan syntyneitä kuluja & kuitteja vastaan ja korvaukset haetaan samalla 
kulukorvaus laskupohjalla kuin kaikki muutkin tässä dokumentissa mainitut. Näistä kuluista 
tehdään kuitenkin oma kulukorvauslasku erittelyn helpottamiseksi. 

 
Kulukorvausten hakeminen 

● Koko kauden sisällään pitävä koulutus/valmennus/harjoittelutuen kulukorvauslasku kuitteineen ja 
allekirjoitettuna toimitetaan sähköisenä rahastonhoitajalle ja nuorisotoimikunnan 
puheenjohtajalle viimeistään 30.11.2022. Laskuun käytettävä pohja osoitteesta 
https://wgcc.fi/nuoriso 

 
Korvausten maksaminen 

● Kattosumman tullessa täyteen mahdollisimman nopeasti resurssien saatavuuden mukaan. 



 

 
 

● Jos kattosumma ei täyty maksu suoritetaan vuoden 2022 loppuun mennessä 
kulukorvausanomusta vastaan. 

● Vain yksi lasku/kausi hyväksytään 
● Seuralla on oikeus rajoittaa korvaussummia kesken kauden, jos rahatilanne sitä vaatii. 


