
URHEILIJAN STIPENDISÄÄNTÖ 

 

1. Urheilijan on oltava henkikirjoitettuna Lapuan kaupungissa ja edustettava lapualaista 

urheiluseuraa, niin stipendi on tämän stipendisäännön mukainen. 

Mikäli urheilija edustaa jonkin muun paikkakunnan urheiluseuraa, niin hänen 

stipendin suuruus on 75 % vastaavan lapualaista seuraa edustavan urheilijan 

stipendistä. 

 Ehdot on täytyttävä sekä stipendin ansaitsemisvuonna  

 että stipendin käyttövuonna. 

 

2.1. Stipendiin oikeuttava tulos / saavutus on saavutettava olympialajeissa.  

 

2.2. Valtakunnallisesti merkittävissä urheilulajeissa.  (Kulloinkin  voimassa olevan  

liikunta-asetuksen määrittelemissä rajoissa). 

 

2.3. Joukkueurheilumuodoissa katsotaan stipendin piiriin pelaajat, jotka valitaan  

A-maajoukkueeseen, nuorten tai poikien / tyttöjen maajoukkueeseen tai  

16-vuotisten ja sitä vanhempien piirijoukkueeseen / aluejoukkueeseen. 

 

3. Urheilijan tai joukkueen tulee sijoittua SM-tasolla kolmen parhaan joukkoon. 

 

4.1. Stipendin suuruus määräytyy SM-kilpailuissa saavutettujen sijoitusten perusteella  

siten, että urheilija saa: 

   I  sijasta €  740 

   II sijasta €  470 

   III sijasta €  315 

 

4.2. Joukkueurheilumuodoissa vastaavat stipendit ovat : 

I sijasta €  275 

II sijasta €  220 

III sijasta €  170 

 

 Vastaavat summat maksetaan enintään kahdelle vaihtomiehelle / naiselle. 

 

4.3. Kohdassa 2.3. mainituille joukkuepelaajille stipendin suuruus on A-maajoukkueessa 

€ 370, nuorten tai poikien / tyttöjen maajoukkueessa € 260, 16-vuotisten ja sitä 

vanhempien piirijoukkue / aluejoukkuepelaajalle stipendin suuruus on € 150. 

 

5. Kohdassa 4.1. ja 4.2. mainittu stipendi maksetaan täytenä miesten, naisten ja nuorten  

(20-22 v.) sarjoissa. 

 

Yli 18-vuotisten sarjoissa stipendi on 80 % em. summista.  15-18-vuotisten sarjoissa 

 on stipendi 60 %  em. summista. 

 

 Stipendiä ei makseta missään lajissa alle 15-vuotisten sarjoissa saavutuksia tehneille 

 urheilijoille. 

 

6. Samalla urheilijalla on oikeus vain yhteen stipendiin kalenterivuosittain ja se 

maksetaan hänelle parhaan saavutuksen mukaan. 



 

7.1. Stipendi on tarkoitettu valmennukseen ja se maksetaan vapaa-ajan lautakunnan 

hyväksymiä tositteita vastaan.  (Tällaisia kuluja ovat valmennusleirikulut, 

terveystarkastusmaksut, fysiologiset testimaksut, urheiluväline- ja tarvikemaksut sekä 

hierontamaksut). 

 

7.2. Liikuntatoimenjohtaja seuraa kunkin urheilijan stipendin saldoa. 

 

7.3. Stipendianomuksen tekee urheiluseura ja anomus osoitetaan vapaa-ajan lautakunnalle 

31.10. mennessä.  Seurat tekevät määräajan (31.10.) jälkeen tulleista saavutuksista 

stipendianomuksen välittömästi kuitenkin viimeistään 31.12. mennessä.  Stipendeihin 

vapaa-ajan lautakunta varaa määrärahan käyttösuunnitelmaan ja päättää stipendeistä 

käyttösuunnitelman tultua hyväksytyksi. 

 

8. EM-, MM-, Pohjoismaisissa mestaruuskilpailuissa ja olympialaisissa menestyminen, 

maaotteluedustukset sekä pesäpallon itä-länsi edustus on jätetty palkittavaksi kussakin 

tapauksessa erikseen. 

 

9. Tätä sääntöä noudatetaan ensimmäisen kerran jaettaessa stipendejä vuoden 2006 

saavutusten perusteella. 

 

  

 

  


