
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

URHEILIJAN  
STIPENDISÄÄNTÖ 

 
 

Kunnanhallitus 14.3.2022 § 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2 
 

 
1.  Stipendin myöntäminen 

  
 
Teuvan kunnan hallintosäännön 32 § 5. kohdan mukaan urheilijoiden palkitsemisesta päättää osal-
lisuusjohtaja tämän säännön puitteissa. Säännön hyväksyy kunnanhallitus ja palkitsemisasioiden 
valmistelua ohjaa hyvinvointivaliokunta. 
 
Stipendillä voidaan palkita joko Teuvalla kirjoilla oleva urheilija tai teuvalaista urheiluseuraa edus-
tava urheilija. 
 
Stipendi annetaan rahallisesti urheilijan parhaan saavutuksen mukaan, joko mitalista tai edustuk-
sesta, sillä summalla, johon on enintään oikeutettu. 
 
Stipendisääntö ei koske seniori-, veteraani-, ym. ikämies ja –nainen -luokkien urheilijoita, paitsi jos 
urheilija on menestynyt lajin yleisessä luokassa. Kunta voi kuitenkin palkita seniori- tai veteraa-
niluokkien urheilijoita harkintansa mukaan, jos nämä ovat saavuttaneet erityisen merkittävää arvo-
kisamenestystä. 
 
Stipendi voidaan erityisestä syystä myöntää urheilijalle myös silloin, jos hän on saavuttanut hyviä 
tuloksia ja sijoituksia kansallisesti tai kansainvälisesti kovatasoisissa kilpailuissa. 
 
Maajoukkue-edustuksien osalta tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä ote lajiliiton päätöksestä, 
jolla on valittu maajoukkueeseen edustamaan Suomea. 
 
Stipendit myönnetään hakemusten perusteella, hausta ilmoitetaan joka vuoden keväällä ja se kä-
sittää silloin edeltävänä kalenterivuonna saavutetun menestyksen. 
 
 
2.  Stipendien jakoperusteet 
 
Stipendejä jaetaan kahdessa kategoriassa, joista ensimmäiseen kategoriaan A kuuluu Olympialai-
set sekä Suomen Olympiakomitean jäsenliittojen (varsinainen jäsen) tai näiden kansainvälisten 
kattojärjestöjen järjestämät MM-, EM-, pohjoismaidenmestaruus- (myöhemmin PM) ja SM-kilpailut. 
Kategoriaan B kuuluu niiden muiden suomalaisten urheiluliittojen, joilla on kilpailusääntöjä ja kilpai-
lutapaa sääntelevä kansainvälinen kattojärjestö, vastaavat kansalliset ja kansainväliset arvokilpai-
lut. 
 

Esimerkki: jousiammunta. Suomen Jousiampujain Liiton SM-kilpailut sijoittuvat kate-
goriaan A. Suomen Ratsastusjousiampujain Liiton ja Suomen Maastojousiampujain 
Liiton SM-kilpailut sijoittuvat kategoriaan B. 

 
Yleisellä luokalla tarkoitetaan kunkin lajin pääluokkaa, joka voi olla nimetty esimerkiksi miesten tai 
naisten luokka, avoin yleinen luokka, tai vastaava. Joissakin lajeissa näissä voi kilpailla myös junio-
ri-ikäisiä urheilijoita, jolloin näiden saavutus luokitellaan aikuisten saavutusta vastaavaksi.  
 
Kaikissa junioriluokissa stipendit jaetaan luokasta riippumatta kilpailijan iän perusteella saavutuk-
sen suoritushetkellä. 
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Kategoria A 
 
Olympialaiset, Nuorten olympialaiset, MM- ja EM-kilpailut 
 

kulta  1000 €, vähintään 
 hopea 800 €, vähintään 
 pronssi 500 €, vähintään   
 
Olympiamitalin tai yleisten luokkien MM- tai EM-mitalin kohdalla voi kunnanhallitus harkintansa 
mukaan tapauskohtaisesti korottaa stipendiä tai huomioida mitalistit jollakin muulla tavalla. 
 
Maajoukkue-edustus 
 
 Olympia 400 € 
 MM 300 € 
 EM 200 € 
 Maaottelu 100 €  
 
PM- ja SM-kilpailut 
 
 Yksilösaavutus  Joukkuesaavutus/hlö 
 
 Yleinen luokka 
 

kulta  500 €  kulta  150 €  
 hopea 250 €  hopea 100 € 
 pronssi 150 €  pronssi 50 € 
 
 17-vuotiaat tai vanhemmat, junioriluokassa 
  

kulta  400 €  kulta  100 €  
 hopea 200 €  hopea 75 € 
 pronssi 100 €  pronssi 50 € 
 

15-16-vuotiaat 
  

kulta  200 €  kulta  80 €  
 hopea 100 €  hopea 60 € 
 pronssi 50 €  pronssi 40 € 
 

14-vuotiaat ja nuoremmat 
  

kulta  100 €  kulta  50 €  
 hopea 75 €  hopea 30 € 
 pronssi 50 €  pronssi 20 € 
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Kategoria B 
 
MM- ja EM-kilpailut 
 

kulta  500 € 
 hopea 400 € 
 pronssi 250 €   
 
Maajoukkue-edustus 
 
 MM 150 € 
 EM 100 € 
 Maaottelu 50 €  
 
PM- ja SM-kilpailut 
 
 Yksilösaavutus  Joukkuesaavutus/hlö 
 
 Yleinen luokka 
 

kulta  250 €  kulta  100 €  
 hopea 125 €  hopea 75 € 
 pronssi 100 €  pronssi 50 € 
 
 17-vuotiaat tai vanhemmat, junioriluokassa 
  

kulta  150 €  kulta  75 €  
 hopea 100 €  hopea 50 € 
 pronssi 50 €  pronssi 40 € 
 

15-16-vuotiaat 
  

kulta  100 €  kulta  50 €  
 hopea 75 €  hopea 40 € 
 pronssi 50 €  pronssi 30 € 
 

14-vuotiaat ja nuoremmat 
  

kulta  80 €  kulta  40 €  
 hopea 60 €  hopea 30 € 
 pronssi 40 €  pronssi 20 € 
 
 
 
3.  Stipendisäännön muuttaminen 
 
Voimaan tuleva stipendisääntö koskettaa kaikkia niitä saavutuksia, jotka on saavutettu säännön 
hyväksymispäivästä lukien. Tätä edeltävät saavutukset palkitaan aiemman säännön mukaisesti, 
paitsi jos urheilijalla on samalta kalenterivuodelta uuden säännön perusteella parempi saavutus. 
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