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MATKAKORVAUSOHJE 2020 
 
1. YLEISTÄ 
 
Seuran hallitus hyväksyy kilpailutoimikunnan valmisteleman matkakorvausohjeen vuosittain. Jotta seuran 
jäsen on oikeutettu matkakorvauksiin, tulee hänen riittävän ajoissa ilmoittaa matkastaan seuran toimitusjoh-
tajalle tai toimikunnan puheenjohtajalle. Matkakorvauksen saajan on laadittava kilpailutapahtumasta lyhyt 
raportti, joka julkaistaan seuran nettisivuilla.  
 
Matka- ja kilpailukuluja voidaan korvata 400 € / henkilö / vuosi ja enimmillään 100 € / tapahtuma. 
 
2. SEURAN EDUSTAJA 
 

Seuran lähettämänä edustajana korvattaviin matkoihin kuuluvat: 
 

• SGL:n alaiset tilaisuudet 

• liittovaltuuston kokoukset 

• puh.joht. neuvottelut 

• koulutustilaisuudet 

• aluekokoukset 

• muut hallituksen erikseen määräämät tilaisuudet, joissa toimitaan seuran edustajana 
 

Seura edustajien matkakustannuksia korvataan todellisten matkakustannusten mukaan julkisia kulku-
neuvoja käytettäessä tai omaa autoa käytettäessä seuran kilometrikorvaus 0,20 € / km. Lisäksi korva-
taan muut aiheutuvat kohtuulliset kustannukset (esim. majoitus ja ruokailut) todellisten kustannusten 
mukaisesti. 
 
 

3. EDUSTUSPELAAJA 
 

Seuran kilpapelaajien kilpailukustannusten korvaamiseksi on toimikunnilla käytettävissä määrätty raha-
summa. Suositeltavana pidetään, että kilpailumatkakorvausten saaja on ollut järjestämässä talkooluon-
teista koulutus-, opetus- tai lajiesittelytapahtumaa.  
 
Matkakorvausasioista on keskusteltava ennen kilpailumatkalle lähtemistä toimikunnan puheenjohtajan 
tai toimitusjohtajan kanssa. 
 
Kilpailumatkakorvausten edellytyksenä on, että kilpailumatkasta tehdään matkalasku, johon liitetään kui-
tit ja muut tarpeelliset tositteet. Edustuspelaajat ovat oikeutettuja erisuuruisiin korvauksiin kilpailukohtai-
sesti alla olevan listan mukaisesti (kilpailut yksityiskohtaisemmin SGL:n internetsivuilla). 
 
Korvauskategoriat 
 
1. Ryhmä (korvaukset maksetaan edustuspelaajabudjetista) 

 

• Suomen mestaruuskilpailut ja muut SGL:n arvokilpailut  

• Finnish Golf Tourin osakilpailut 

• Finnair Junior Tour  
 

Ryhmän kilpailuihin osallistuville korvataan kilpailumatkakuluista kilpailumaksu, harjoitus-
kierrosmaksu, seuran kilometrikorvaus (0,20 € / km) sekä majoituskulut max. 50 € / vrk. 

 
2. Ryhmä (korvaukset maksetaan junioribudjetista) 

 

• Future Tourin osakilpailut 
 
Korvauksiin ovat oikeutettuja: 
 
Kilparyhmään nimetyt pelaajat ja haastajaryhmästä karsintakilpailun kautta valitut pelaa-
jat.  

 



 

 
Haastajaryhmästä edustajien tulee pelata kotikentällä ns. karsintakilpailu, josta ikäsarjojen 
parhaat ovat oikeutettuja yllä mainittuihin korvauksiin. Jos ikäsarjoissa ei ole tarpeeksi 
osallistujia voi karsintakilpailuista neljä pelaajaa lähteä edustamaan Kartanogolfin juniorei-
ta Futuretourille. 
 
Ryhmän kilpailuihin osallistuville korvataan kilpailumatkakuluista kilpailumaksu, harjoitus-
kierrosmaksu ja majoituskulut. Autonkuljettajalle maksetaan seuran kilometrikorvaus 
(0,20 € / km), harjoituskierros ja majoituskulut max. 50 € / vrk. Kilpailuun lähtijöiden tulee 
järjestää kuljetus niin, että lähtevät autot ovat mahdollisimman täysiä. 

 
3. Ryhmä (korvaukset maksetaan edustuspelaajabudjetista) 

 

• Mid Golf Tour -osakilpailut 

• Finnish Senior Tour –osakilpailut 
 

Ryhmän kilpailuihin osallistuville korvataan kilpailumatkakuluista kilpailumaksu ja seuran 
kilometrikorvaus (0,20 € / km). 

 
 

4. Ryhmä (korvaukset maksetaan senioribudjetista) 
 

• Senioreiden Aluetour –osakilpailut ja finaali 
 
Ryhmän kilpailuihin osallistuville korvataan seuran kilometrikorvaus (0,20 € / km). Kilpai-
luun lähtijöiden tulee järjestää kuljetus niin, että lähtevät autot ovat mahdollisimman täy-
siä. 

 
5. Ryhmä (korvaukset maksetaan tapauskohtaisesti sovitusta budjetista)  

 

• Muut erikseen määrätyt seuraottelut 
 

Ryhmän kilpailuihin osallistuville korvataan kilpailumaksu. 
 

 

Kilpailutapahtuma Kilpailumaksu km-korvaus Harjoituskierros 
 

Majoituskorvaus 

SM-kilpailut ja muut SGL:n arvokilpai-
lut 

x x  
 

 

FGT-kilpailut x x    

Finnair Junior Tour x x    

Junioreiden Future Tour x x x  x 

FST-kilpailut x x    

Mid Golf Tour -kilpailut x x    

Senioreiden Aluetour  x    

Muut seuraottelut  x    

 
 
Toimikunnalla on oikeus päättää myös muiden kuin edellä mainittujen kilpailujen tapauskohtaisesta korvaa-
misesta. 
 


