
SWIMMING CLUB ROVANIEMEN KANNUSTUSJÄRJESTELMÄ 

 
Yleistä 
 
Swimming Club Rovaniemi ry. myöntää avustuksia uimareille harrastuksesta aiheutuvia kuluja vastaan, 
seuran taloudellisen tilanteen mukaan.  Lisäksi seura kannustaa menestymään uimareita ikäkausiryhmänsä 
arvokisoissa bonusjärjestelmän mukaisesti. Vuosittain palkitaan menestyneitä uimareita myös taloudellisesti. 
 
Em. harrastuksesta aiheutuvia kustannuksia ovat mm. harjoittelumaksut, varusteet jne. Avustusta haettaessa 
on uimarin esitettävä aiheutuneista kuluista kuitit tms. vastaavat tositteet. Lisäksi avustusta haettaessa ja 
myönnettäessä on uimarin oltava seuran jäsen. 
   
Uimarin on kustannettava ensin itse harrastuksesta johtuneet kulut, esimerkiksi harjoitusmaksut ja 
uintivarusteet Tämän jälkeen uimari esittää kuitit tms. tositteet seuralle ja pyytää vapaamuotoisella 
hakemuksella seuran hallitukselta avustusta. Seura tilittää avustuksen uimarin antamalle pankkitilille. 
 
Bonusjärjestelmästä saadut stipendit voi seurata tilittää , uimarin niin toivoessa,  Suomen Urheilijoiden 
tukisäätiön hallinnoimaan urheilurahastoon.   
http://www.slu.fi/jasenjarjestoille/suomen_urheilijoiden_tukisaatio/ 

 
Avustukset ovat voimassa vain seuraavan kauden ilman erillistä hakemusta johtokunnalta. 
 
Uimarin tulee harjoitella säännöllisesti ryhmänsä mukana ja sitoutua ollakseen oikeutettu avustuksiin.  
Arvokisojen bonusjärjestelmän,  avustuksen ja kausittain palkittavan ikäsarjansa parhaan palkinnon saamisen 
edellytys on, että uimari on myöntämishetkellä seuran jäsen ja maksaa harjoittelumaksua ryhmätasonsa 
mukaisesti ja eikä uimarilla ole muita taloudellisia velvoitteita seuraa kohtaan. 
 
Avustuksia ei makseta takautuvasti uimarin lopetettua uinnin ja seuraavalle vuodelle niitä voi siirtää vain 
erillisellä anomuksella johtokunnalle. Seuralla on oikeus muuttaa sääntöjä esim. epäurheilijamaisen käytöksen 
takia.  
 
Avustusjärjestelmä ei koske Masters-uimareita. Seuran hallitus voi erikseen päättää muun kannustus- 
järjestelmän soveltamisesta myös masters-uimareille. 
 
 
 
 

1. ARVOKISOISSA MENESTYNEIDEN UIMAREIDEN KANNUSTUSTIPENDIT 
 
Seuran uimarin menestyessä oman ikäluokkansa arvokisoissa myönnetään hänelle seuraavan taulukon 
mukainen stipendi, joka on uimarin käytettävissä harrastuksesta muodostuneita kustannuksia vastaan. 
Stipendisumma  siirretään uimarirahastoon, josta uimari erillisestä hakemuksesta ja tositteet esittämällä, 
voi nostaa kuluja vastaavan summan. Seuran hallituksen toimihenkilöt (puheenjohtaja ja sihteeri) 
vastaavat uimareiden rahaston tilastoinnista. 

 
 

Kansalliset arvokilpailut 

Sijoitus 

SM-kisat (25 ja 50 m) NSM-kisat (25 m ja 50m) IKM-
kisat 

25 / 50m 

Rollot 
50m 

Viestit 

Aikuiset  Nuoret  Jokaiselle viestiuimarille 

1/3-osa hlökohtaisesta 

avustuksesta Kulta 200,-  150-  100,- 75,- 

Hopea 150,-  100-  75,- 50,- 

Pronssi 100-  75,-  50,- 40,- 

 
Kansainväliset arvokilpailut  

http://www.slu.fi/jasenjarjestoille/suomen_urheilijoiden_tukisaatio/


Sijoitus 

Olympia, MM ja 
EM (50 m) 

LRMM ja LREM 
(25 m) 

 Ennätykset 
Yksi avustus vuodessa 

Aikuiset Nuoret Aikuiset   50 m allas 25 m allas 

Kulta 1000,- 600,- 1000,-  ME 2000,- 2000,- 

Hopea 800,- 400,- 700,-  EE 1500,- 1000,- 

Pronssi 600,- 200,- 500,-  SE 1000,- 750,- 

Semifinaali 500,- 100,- 400,-     

Osallistuminen 300,- 50,- 250,-     

 
 

Sijoitus 

PM-kisat 
Nuorten  

Maaottelut  Ennätykset 
Yksi avustus vuodessa 

Aikuiset Nuoret Aikuiset   50 m allas 25 m allas 

Kulta 300 200- 200,-  ME 2000,- 2000,- 

Hopea 200 100,- 150,-  EE 1500,- 1000,- 

Pronssi 100 75,- 100,-  SE 1000,- 750,- 

        

        

 
 
2. SEURAN PARHAIDEN   SM, NSM,  IKM  JA ROLLO UIMAREIDEN PALKITSEMINEN KAUSITTAIN. 
 
Edellä mainitun kisakohtaisen stipendijärjestelmän mukaisesti palkitaan eri ikäkausiryhmien uimarit 
kausittain. Myönnettävä stipendisumma  kartuttaa uimarin henkilökohtaista stipendirahastoa. Lisäksi uimari 
saa haltuunsa vuoden ajaksi seuran perinteiset kiertopalkinnot. 
 
 
2.1. SEURAN PARHAAN  SM – NAIS- JA MIESUIMARIN  PALKITSEMINEN  
 
Palkitaan 100,00 € stipendillä  paras SM nais- ja miesuimari ja seuran käytössä olevalla  
kiertopalkinnoilla. Palkitseminen tapahtuu syyskauden päättäjäisjuhlassa. 
 
Palkitseminen tapahtuu sijoitusten perusteella kaksissa edellisissä kuluvan kalenterivuoden SM-kisoissa:  
syksyn  Lyhyen radan SM-kilpailut ja   kevään SM-mestaruusuinnit ( 50m)   
Kisojen ajankohdat päivitetty 11.11.2015 
 
Ensisijainen palkitsemisperuste on sijoittuminen mitalisijoille (sijat 1. – 3.) vähintään yhdessä em. arvokisassa. 
Jos kukaan uimari ei saavuta mitalisijaa kummassakaan kilpailussa, käytetään palkitsemisperusteena uimarin 
saavuttamia FINA-pisteitä. 
 
Stipendisumma siirretään uimarirahastoon, mistä uimarin on mahdollista hakea avustusta harrastuksesta 
muodostuneita kuluja vastaan. 
 
2.2. SEURAN PARHAAN  NSM  TYTTÖ- JA POIKAUIMARIN PALKITSEMINEN  
 
Palkitaan 75,00 € stipendillä  paras NSM tyttö- ja poikauimari sekä seuran käytössä olevilla kiertopalkinnoilla.  
Palkitseminen tapahtuu syyskauden päättäjäisjuhlassa 
 
Palkitseminen tapahtuu sijoitusten perusteella kaksissa edellisissä kuluvan kalenterivuoden SM-kisoissa:  
syksyn  Lyhyen radan SM / NSM -kilpailut ja   kevään SM / NSM -mestaruusuinnit ( 50m)   
Kisojen ajankohdat päivitetty 11.11.2015 
 
 
Ensisijainen palkitsemisperuste on sijoittuminen mitalisijoille (sijat 1. – 3.) vähintään yhdessä em. arvokisassa. 
Jos kukaan uimari ei saavuta mitalisijaa kummassakaan kilpailussa, käytetään palkitsemisperusteena uimarin 
saavuttamia FINA-pisteitä. 



 
Stipendisumma  siirretään uimarirahastoon, mistä uimarin on mahdollista hakea avustusta harrastuksesta 
muodostuneita kuluja vastaan. 
 
 
2.3.  SEURAN PARHAAN  IKM- TYTTÖ- JA POIKAUIMARIN PALKITSEMINEN  
 
 
Palkitaan 50,00 €  stipendillä  paras IKM tyttö- ja poikauimari sekä seuran käytössä olevilla  
kiertopalkinnolla. Palkitseminen tapahtuu syyskauden päättäjäisjuhlassa 
 
Palkitseminen tapahtuu sijoitusten perusteella kaksissa edellisissä  kuluvan kalenterivuoden IKM-
loppukilpailuissa:  kesäkuussa   IKM- loppukilpailu ( 50m)  ja  joulukuussa IKM-loppukilpailut  (25m)  
 
Ensisijainen palkitsemisperuste on sijoittuminen mitalisijoille (sijat 1. – 3.) vähintään yhdessä em. arvokisassa. 
Jos kukaan uimari ei saavuta mitalisijaa kummassakaan kilpailussa, käytetään palkitsemisperusteena uimarin 
saavuttamia FINA-pisteitä. 
 
Stipendisumma siirretään uimarirahastoon, mistä uimarin on mahdollista hakea avustusta  
harrastuksesta muodostuneita kuluja vastaan. 
 
 
2.4. PARAS ROLLO TYTTÖ JA POIKAUIMARI     
 
Palkitaan 40,00 € stipendillä ja seuran käytössä olevilla kiertopalkinnolla. Palkitseminen tapahtuu syyskauden 
päättäjäisissä joulukuussa.  
 
Palkitsemisperusteena on sijoittuminen kuluneen kauden ROLLO-kisoissa. Ensisijainen palkitsemisperuste on 
sijoittuminen mitalisijoille (sijat 1. – 3.).    Jos kukaan uimari ei saavuta mitalisijaa ko. kilpailussa, käytetään 
palkitsemisperusteena uimarin saavuttamia FINA-pisteitä. 
 
3. YHTEISTYÖKUMPPANIN MYÖNTÄMÄT PALKITSEMISET 
 
Seuran pyrkimyksenä on järjestää 2-3 kilpailut kalenterivuoden aikana, jotka on tarkoitettu lähinnä seuran 
omille aloittaville junioriuimareille kilpailukokemuksen hankkimista varten. 
Seura neuvottelee senhetkisten yhteistyökumppanien kanssa parhaimman mahdollisen tavan palkita kisoissa 
menestyneitä uimareita.  Näiden kisojen palkitsemiset määritellään myöhemmin. 
 
4.KANSALLISET KILPAILUT 
 
Seura tukee uimareita maksamalla kaikkiin kansallisiin kilpailuihin tai arvokisoihin osallistuvien uimareiden 
starttimaksut. Uimareiden omavastuuosuudeksi jää maksettavaksi vuosittain päätettävä kilpailumaksu / 
kilpailu, jonka päättää seuran hallitus. Seuran järjestämissä kansallisissa kisoissa, ei kilpailumaksua peritä. 
 
 
5.UIMALIITON LEIRITYS JA MUUT EDUSTUSTEHTÄVÄT 
 
Seuraa edustavan uimarin tultua valituksi Uimaliiton ikäkausiryhmänsä koti- tai ulkomaan leirityksiin tai muihin 
edustustehtäviin on uimarilla mahdollisuus hakea seuran hallitukselta avustusta ko. valinnasta johtuneisiin 
mahdollisiin leirimaksuihin ja kotimaan matkustuskuluihin.  
 
Myönnettävä avustus kotimaan leirien matkustuskuluihin voi enintään olla Rovaniemen ja 
järjestämispaikkakunnan edestakainen matkakustannus, halvimman julkisen kulkuneuvon hintatason 
mukaisesti ja leirimaksuista seura  kustantaa enintään 60 %.  (Uimarin omavastuu on 40%.) 
 
Kansainvälisille leireille osallistumisesta korvataan hakemusta vastaan suhteessa seura 60 % ja uimari 40 %. 



 
Avustuksia ei käytetä uimarin henkilökohtaisesta uimarirahastosta. 
 
 
6. BONUSJÄRJESTELMÄ KANSALLISISSA ARVOKISOISSA 
 
6.1 Pitkän ja lyhyenradan SM-,  NSM-, ja  IKM  -FINAALIT 
 
Sijoittuessaan kansallisissa arvokilpailuissa (SM, NSM, IKM) kahdeksan parhaan joukkoon (sijat 1-8) 
ei uimarilta peritä matkustus- ja majoituskuluja. Uimarilta perittäviä kuluja ovat kilpailumaksu ja ruokailut. 
 
Muille sijoille sijoittuneelta uimarilta ei peritä majoituskuluja.  Uimarilta perittäviä maksuja ovat matkustus- 
kulut, kilpailumaksu ja ruokailut.   
 
Muuhun kuin seuran järjestämiin matka ja majoitusjärjestelyihin osallistuville uimareille korvataan matka ja 
majoitus seuran vastaavien kustannusten mukaisesti.  ( Päivitetty  3.12.2013 ) 
 
 
6.2 Rollo-kilpailut  
 
Uimarin sijoittuessa  Rollo-kilpailuissa sijoille 1-8 ja osallistuessaan samanaikaisesti Rollo-leiriin, maksaa seura 
ko.uimarin leiripassin hinnasta 50%  ja lisäksi seuran järjestämän kyydin matkustuskulut.  
 
Uimarin sijoittuessa Rollo-kilpailuissa sijoille 1-8, mutta joka ei osallistu samanaikaiseen Rollo-leiriin, kustantaa 
seura ko.uimarin kisaruokailut ja lisäksi seuran järjestämän kyydin matkustuskulut. 
 
Muuhun kuin seuran järjestämiin matka ja majoitusjärjestelyihin osallistuville uimareille korvataan matka ja 
majoitus seuran vastaavien kustannusten mukaisesti.  ( Päivitetty  3.12.2013 ) 
 
 
 
 
 
 


