
 
VALMENNUSTUKI 
 
 
Valmennustuki 
 
määrä tarkistetaan 
vuosittain 
M/N          100 % 
M/N 22-19  70 % 
M/N 17      40 % 

Tuki 
maksetaan 
kun on todettu  
valmennustuki- 
sopimuksen 
ehtojen 
täyttyminen.  
Maksetaan 
kuitteja 
vastaan. 

Tuki on tarkoitettu  
urheiluvarusteiden 
ja -välineiden, sekä  
muuhun urheiluun 
liittyvään erilaisten kulujen 
korvauksiin 
(esim.leirit,harjoitusmatkat, 
hieronta ym.) 

NM 17 sarjaan  
siirtyvälle 16 v  
urheilijalle tuki  
lasketaan ed. 
vuoden tulosten 
perusteella 

Kun urheilija louk- 
kaantumisen tai  
sairastumisen  
vuoksi jää ilman 
tulosta, voidaan  
valmennustukea  
maksaa kahden kauden ajan 
jos  
urheilija on selkeästi 
jatkamassa uraansa 

  
Osall.maksu Matkakorvaus Päiväraha Majoitus 

SM-kisat / halli-SM           X   X (suosit. yht.kulj.)  

X Korvataan max.  100€ 
/vrk, loput urh. itse edullisem- 
min saa mennä),suosit. yht.maj.

pm-kisat (edust.urh.)           X   X (suosit.yht.kulj.)    

FJG           X       
Hämsyn pm- 
hallihuipentuma           X   X mahd. yht.kulj.     

pm-kisat (sisuik.)           X   X (suosit. yht.kulj.)    

 Huipentuma           X Järjestetään yht. bussikulj.     

  Leirimaksu Matkakorvaus     

        

13-19 v piirileiri      X  100 %  + valmentaja 100 %     

SUL-leiritys      X  100 %   + valmentaja 100 %     

Lajikarnevaalit             X (huom!)      

 

Ed. vuoden 
tulosten 
mukaan: A-
luokan tulos  
100 % 
B-luokan tulos 
50 %  + valmentaja 50 %   

 Huom! Valmentajalla näissä 
tarkoitetaan henkilöä, joka 
ohjaa yu-jaoston treenejä ja on 
sitoutunut vetämään treenejä 
esim. urheilukoululaisille. 

          
 
                       
Kisapirtti  
Kuortaneen 
hallivuoro  
Liikuntahallin vuoro 

       X 
 
       X 
       X    

 
 
 



 
VALMENNUSTUEN EHDOT: 

 
Voidakseen nostaa valmennustukea urheilijan tulee täyttää seuraavat ehdot: 
1. Urheilijan tulee harjoitella säännöllisesti. 
2. Urheilijan tulee osallistua pm-kisoihin ja mahdollisuuksien mukaan SM-kisoihin yllään seuran 
virallinen asu. 
3. Doping-aineiden käyttö kielletty. 
4. Urheilija osallistuu: 
- Urheilukoulussa oman lajin ohjaaminen 4 kertaa / vuosi (edellytetään oma-aloitteisuutta 
urheilijalta) tai / ja - talkoovuoro 4 kertaa / kesä Vehkakosken jaoston vuoroon tai hankkii tilalleen 
ja / tai mukaansa talkoolaisen. Ilmoitettava hyvissä ajoin jaostolle vuorosta, jolloin pääsee paikalle. 
Yhteensä 4 kertaa: vähintään yksi (1) Vehkakosken vuoro hoidettava. 
Vuorot voi hoitaa haluamallaan tavalla, esim. 3 urheilukoulukertaa ja 1 Vehkakoski jne. 

 
Valmennustuki maksetaan kuitteja vastaan, kun ehtojen noudattaminen on todennettavissa. 
Valmennustuella voidaan kuitata varusteiden ym. hankinnat seuran kautta, leirityksiä ym. urheilusta 
aiheutuvia kuluja. 
Kilpailu- ym matkoista korvataan enintään 0,20 €/km. 
SM-kisoista maksetaan matkakulut ja majoitus ehtojen mukaan. 
Piirinmestaruuskisoista maksetaan matkakulut. 
Jos urheilija ei noudata valmennustukisopimuksen ehtoja, tuesta vähennetään –15 %/ hoitamaton 
vuoro (urheilukoulu, Vehkakoski), samoin mikäli ei osallistu pm- tai SM-kilpailuihin ilman pätevää 
syytä. 
Doping-tapauksessa jo maksetut tuet on palautettava. 
 
Yu-jaoston tiedotus: www.virtainurheilijat.fi


