
        Liite 4/Vapla 19.3.2015 

 

 

LOIMAAN KAUPUNGIN URHEILUSTIPENDISÄÄNTÖ 
 

 
1. Stipendin saajan kotikuntana on oltava Loimaa 1.1. sinä vuonna, jolloin vaadittu tulos saa-

vutetaan. 
 

2. Stipendiä on anottava erillisellä hakukaavakkeella vaaditun tuloksen saavuttamisvuoden 
15.11. mennessä. Loppuvuonna saavutetut tulokset siirtyvät seuraavan vuoden käsittelyyn. 

 
3. Stipendit jaetaan talousarviomäärärahojen puitteissa. 

 
4. Stipendi voidaan myöntää SM-kisoissa ja sitä ylemmällä tasolla menestyneille urheilijoille / 

joukkueille. 

 
5. Stipendiin oikeuttava tulos on saavutettava yleisesti urheiluksi hyväksytyssä lajissa, lajiliiton 

virallisissa SM-kilpailuissa. 
 

6. Stipendin piiriin hyväksytään myös urheilijat, jotka valitaan aikuisten A-maajoukkueeseen 
tai vastaavaan sekä nuorten ja tyttöjen ja poikien maajoukkueeseen tai vastaavaan. 

 
7. Urheilijan tulee sijoittua kolmen parhaan urheilijan joukkoon henkilökohtaisessa SM-

kilpailussa. 
 

8. Veteraanisarjojen sijoitukset eivät oikeuta stipendiin, mutta lautakunta muistaa veteraaneja 
halutessaan muulla tavoin.  

 
9. Stipendin suuruus määräytyy SM-kilpailuissa saavutetun sijoituksen perusteella siten, että 

yleisen sarjan urheilija saa 
 
 I sijasta 340 € 
  II sijasta 250 € 
  III sijasta 150 €  
 

10. Nuorten SM alle 22-, 20- ja 18-vuotiaat 
 
 I  sijasta 250 € 
 II  sijasta 150 € 
 III sijasta 120 € 
 

11. Nuorten SM alle 16-vuotiaat 
 
 I  sijasta 150 € 
 II sijasta 120 € 
 III  sijasta 100 € 
 
Lajeissa, joissa SM-kisoissa on käytössä tasoitusjärjestelmä (esim. harrastusvuodet) sti-
pendin suuruus on 50 % normaalista stipendistä. 
 

12. Kohdissa 6 mainittuihin aikuisten A-maajoukkueeseen valitulle on stipendin suuruus 200 € 
ja nuorten maajoukkueeseen valitulle 150 €. 

 



13. Stipendiä jaettaessa voidaan ottaa huomioon osanoton vähyys SM-kilpailujen ao. sarjassa 
ja tuloksen tai saavutuksen vertailu lajin kansainväliseen tasoon. Harkinnan (viranhaltija) 
mukaan voidaan stipendin suuruutta vähentää. 

 
14. Urheilija voi saada vain yhden stipendin kalenterivuosittain ja se myönnetään hänelle par-

haan saavutuksen mukaan. 
 

15. Olympia-, MM-, EM-, PM -kisoissa menestyminen ratkaistaan tapauskohtaisesti.  
 

16. Harkinnan (viranhaltija) mukaan stipendi voidaan myöntää erityisestä syystä nuorelle urhei-
lijalle myös silloin, kun hänellä on hyviä tuloksia tai näyttöjä kansallisesti tai kansainvälisesti 
kovatasoisesta kilpailusta ja/tai saavutuksella katsotaan olevan aktivoiva ja kannustava 
merkitys kunnan nuorisourheilun kehittymiselle.  

 
 

 

JOUKKUEKILPAILUJEN URHEILUSTIPENDISÄÄNTÖ 

 
1. Stipendin saavan tulee olla loimaalainen rekisteröity urheiluseura. 

 

2. Joukkue on menestynyt virallisessa Suomen Cupissa, Suomenmestaruussarjassa tai SM- 
kilpailuissa. Stipendin voi saada vain kerran kalenterivuoden aikana, parhaan saavutuksen 
mukaisesti. Joukkueen stipendin suuruutta voidaan vähentää tai stipendioikeus evätä ko-
konaan, jos joukkueessa on mukana henkilöitä, jotka ovat saaneet stipendin tai olleet mu-
kana stipendin oikeuttaneessa joukkueessa jo aikaisemmin samana kalenterivuotena. 

 

3. Aikuistason mestaruussarjassa saavutetusta Suomen mestaruudesta myönnetään 840 €:n, 
hopeasijasta 550 €:n ja pronssisijasta 400 €:n stipendi. 

 

4. Aikuistason joukkueen Suomen mestaruudesta myönnetään 550 €:n, hopeasijasta 450 €:n 
ja pronssisijasta 300 €:n stipendi. Joukkueen jäsenen stipendi ei voi nousta suuremmaksi, 
kuin vastaava yksilötason saavutuksesta saatava stipendi. 

 

5. Juniorien vastaavista saavutuksista myönnetään 50 % kohdissa 3-4 mainituista määristä. 
Joukkueen jäsenen stipendi ei voi nousta suuremmaksi, kuin vastaava yksilötason saavu-
tuksesta saatava stipendi. 

 

6. Nousu korkeimpaan sarjaan aikuistasolla palkitaan 500 €:n stipendillä. Nousu toiseksi kor-
keimpaan sarjatasoon palkitaan 300 €:n stipendillä ja nousu kolmanneksi korkeimpaan sar-
jatasoon 100 €:n stipendillä. Saman joukkueen uudelleen nousua samaan sarjatasoon vii-
den vuoden aikana ei huomioida. 

 

7. Stipendejä jaettaessa voidaan ottaa huomioon joukkueiden vähyys SM-kisojen ao. sarjassa 
sekä joukkueen jäsenten määrä. Harkinnan (viranhaltijan) mukaan voidaan stipendin suu-
ruutta vähentää. 

 

8. Joukkuestipendin saaminen ei vaikuta henkilökohtaisen stipendin saamiseen yksilö-
suorituksissa.   


