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STIPENDIJÄRJESTELMÄ alkaen 1.1.2018  

Jaostot tekevät oman esityksensä palkittavista Valkelle > Valke tekee suosituksen palkittavista johtokunnalle > 

johtokunta tekee lopullisen päätöksen palkittavista / stipendienjaosta kulloisenkin rahatilanteen mukaan. Johtokunta 

voi tarvittaessa pienentää stipendisummia. 

Tämän järjestelmän mukaisista stipendeistä pääseura maksaa 50 % ja jaosto 50 %. Seuran parhaan urheilijastipendin 

maksaa pääseura 100 %:sti. Mikäli yksittäinen jaosto tekee periaatepäätöksen kauden alussa olla maksamatta tulevalla 

kaudella stipendejä, saa tällöin stipendiin oikeutettu urheilija vain pääseuran osuuden (50 %) stipendistä. 

 
VALMENNUSSTIPENDI tulevalle kaudelle 

• Myönnetään yleisen sarjan A-maajoukkueeseen valitulle urheilijalle. Valmennusstipendiä ei myönnetä 

palkkaurheilijalle (täyttä olympiakomitean apurahaa saaville) tai vähintään vastaavaa tulotasoa omaavalle.  

• Valmennusstipendin suuruus on 750 €.  

• Mikäli urheilija vaihtaa seuraa ennen valmennuskaudelle myönnetyn tukikauden alkua, tulee urheilijan 

palauttaa saamansa valmennustuki. 

• Jaostot voivat myöntää omaa tukeaan maajoukkueisiin tai muihin ryhmiin valituille urheilijoille. 

 
MENESTYSSTIPENDIT  

Myönnetään Olympia-, MM-, Maailmancup-, EM-, PM- ja SM-menestyksestä yleisessä sarjassa ja KV-kisoista nuorten 

sarjassa seuraavasti (myönnetään vain yhdestä, parhaasta saavutuksesta):  

• I-taso   Olympiakisat / MM-kisat / MC-kokonaiskisa  

• II-taso  MC-osakilpailu / Scandinavia-Cup / Coc-cup / EM-kisat (aikuiset) / Nuorten MM 

• III-taso  Universiadit / SM-kisat (aikuiset) / Nuorten EM-kisat / Nuorten PM-kisat  

• Urheilija voi saada stipendin lajista riippumatta parhaasta suorituksestaan, vaikka kuuluisi toiseen jaostoon. 

Jaoston osuuden maksaa se jaosto jonka lajissa menestys on saavutettu. 

• Johtokunta voi Valken esityksen lisäksi palkita muita ansioituneita urheilijoita, jotka eivät täytä yllämainittuja 

kriteereitä.  

  I-sija II-sija III-sija 

I-taso 1 000 € 750 € 500 € 

II-taso 500 € 250 € 150 € 

III-taso 250 € 150 € 100 € 

 
MUUT TUNNUSTUKSET 

• Seuran paras urheilija palkitaan 500 €:n stipendillä, mikäli hänelle ei ole jo myönnetty menestysstipendiä, joka 

on suurempi kuin 501 €. 

• Kaikista myönnettävistä stipendeistä (tai muuten rahanarvoisista etuuksista esim. lahjakortit) pidätetään 

urheilijan verokortin mukaiset verot (pl. rahastojen kautta menevät). 

• Valmentaja- / seuratoimijatunnustus myönnetään OH-tuotesettinä. 


