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Urheilijan stipendit ja niiden myöntöperusteet
(koskee yleisurheilun osalta kesäkisoja)
Stipendejä maksetaan seuraavien
periaatteiden mukaan.
• Yleiset sarjat
• Tilastotulos/Ranking 20:n joukossa
• 900 €
• Sm-pistesijoilla
• 1 400 €
• Nuorten sarjat 14-22-vuotiaat
• Tilastotulos/Ranking 10:n joukossa
• 200 € / 22v 400 €
• SM-kisat 6:n joukossa
• 350 € / 22v 700 €
• SM-kisat 6:n joukossa joukkueena
• 100 €
• Urheilija saa em. stipendeistä vain
yhden samana vuonna korkeimpaan
stipendiin oikeuttavan tuloksen
mukaan
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• MM / Olympiaedustus
• 400 €

• EM edustus
• 250 €
• Maaotteluedustus
• 125 €

• Suomen ennätyksen saavuttaminen
• yleisessä sarjassa 500 € ja
• nuorissa 150 €
• Em. stipendeistä urheilija voi saada
kaikista kohdista samana vuonna
mukaan lukien viereisessä sarakkeessa
olevista yhden

Valmentajan stipendit ja niiden
myöntöperusteet
• Valmennettava on yleisen sarjan tilastotuloksissa/ranking 20:n parhaan
joukossa.
• 600 €
• Valmennettava on nuorten 14-22-v tilastotuloksissa/ranking 10:n
parhaan joukossa.
• 300 € (-50 % jos valmennettava oma lapsi)
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Muita määräyksiä stipendien maksuista
• Sijoitus pelkästään piirin tasolla ei oikeuta stipendiin.
• Yli 30v sarjat huomioidaan vain yleisten sarjojen menestysten mukaan.
• Alle 15-vuotiaiden tulokset huomioidaan em. yleisen tai nuorten sarjojen mukaisesti.
• Urheilija voi saada vain yhden stipendin vuodessa korkeimpaan stipendiin oikeuttavan
tuloksen mukaan.
• Valmentajalle stipendi enintään kahdesta urheilijasta
• Stipendit maksetaan kulukuitteja vastaan. Kuitit hyväksyy seuran tai jaoston
puheenjohtaja.
• Kuitit on toimitettava vuoden loppuun mennessä.
• Maksu suoritetaan, kun kyseessä oleva tilasto on valmistunut tai sijoitus SM-kisoissa
on saavutettu
• Stipendien maksun edellytyksenä on, että seuran kuluvan tilikauden tulos on
tasapainossa
• Mikäli tilikauden ennakoidaan olevan tappiollinen joulukuun tilanteessa,
stipendien määrä suhteutetaan tämän mukaisesti, ettei tappio kasva stipendien
jaon myötä.
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Muita määräyksiä stipendien maksuista
• Urheilijan tulee stipendin saadakseen osallistua pääseuran talkoisiin.
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Jaostoja koskevia kulukorvausohjeita ja sääntöjä valmentajien osalta (1/2)
• Valmentajatutkinnot
• Ykköstason valmentajatutkinto
• Jaostot kustantavat
• Sovittava etukäteen järkevän budjetin mukaan
• Kakkostason valmentajatutkinto ja ylöspäin
• Pääseura kustantaa
• Sovittava etukäteen järkevän budjetin mukaan
• Valmentaja sitoutuu seuran valmentajatoimintaan seuraavaksi 2 vuodeksi
tutkinnon päättymisestä. Jos valmentaja lopettaa vuoden jälkeen, on
maksettava puolet tutkintomaksusta (ei siis kaikista kuluista) takaisin
• Korvataan kurssimaksu ja matkakorvaus 20 snt / km
• Valmentajien leirimaksut ja muut leirityskulut
• Pääseura kustantaa leirimaksut (ei piirileirejä) ja matkakorvaukset ks. yllä
• Sovittava etukäteen seuran puheenjohtajan tai jaoston vetäjän kanssa
sovitun järkevän budjetin mukaan
• Stipendiurheilijoiden ulkomaan leirien kulukorvaukset: yleinen sarja 0 €/v,
nuorten sarjat (yu 14-22v, suunnistus 14-20 v) 0 €/v
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Jaostoja koskevia kulukorvausohjeita ja sääntöjä valmentajien osalta (2/2)
• Mestaruuskisat
• Pääseura kustantaa piirinmestaruuskisojen ja niitä vastaavien kisojen
(esim. uinnin SM-karsinnat) matkakustannukset valmentajille
• Pääseura kustantaa SM-kisojen yöpymiset ja matkat valmentajille
etukäteen sovitun järkevän budjetin mukaan
• Huom: yksi valmentaja/urheilija saa maksun
• Pääseura korvaa valmentajien kuluja erikseen sovitun ohjeen
mukaisesti jaostojen vetäjien kanssa sovitusti
• Pääseura korvaa puolet seuran ulkopuolisten valmentajien
valmennusmaksuista lajeissa, joissa seuralla ei ole tarjota oman seuran
valmentajaa urheilijalle.
• Valmennettavan osallistuttava SM-kisoihin ja piirin mestaruuskisoihin.
• Kulukuitteja vastaan johtokunnan päätöksen mukaisesti max 500 € / v.
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Jaostoja koskevia kulukorvausohjeita ja
sääntöjä urheilijan osalta
• Jaostot maksavat
• urheilijoiden kilpailujen ennakkoilmoittautumismaksut (max 100€ vuosi)
• Pääseura kustantaa
• SM-kisojen ilmoittautumismaksut sekä yöpymiset ja matkat urheilijoille
etukäteen sovitun järkevän budjetin mukaan
• urheilijoiden edustusmatkat niiltä osin kuin ei liitto niitä kustanna
• Lisäys 5.10.2020.
• Urheilijoille maksetaan ateriakorvausta SM-kisoihin osallistumispäiviltä 2 ateriaa/vrk á
15€

• Masters-urheilijoiden kustannuksia ei seura korvaa
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Jaostoja koskevia kulukorvausohjeita ja sääntöjä urheilijan osalta
• Leirimaksut
• Pääseura maksaa urheilijan maajoukkue- ja alueleirikulut (leirimaksut,
matkakorvaukset, majoitus jne.) Leirimaksujen omavastuu on 50%
(maajoukkueleirityksissä 25 %) leirihinnasta, Elmo- ja piirileiri ovat
omakustanteisia
• Karnevaalimaksu
• Pääseura maksaa karnevaalimaksun (sisältää koulumajoituksen)
• Harjoitteluvälineet
• Hallitus hyväksyy jaostojen vetäjien tekemät ehdotukset ja pääseuramaksaa,
jos niin päätetään. Välineet kaikkien käytössä. Säilytetään yhteisesti sovitussa
paikassa, jonne kaikilla jaostoilla on vapaa pääsy
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