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Takon Soutajat ry kilpailumatkojen ja harjoitusleirien tukiperiaatteet 2022 

Kansainvälinen kilpaurheilu: 

Ulkomaan leiri ja kilpailumatka kustannukset kansainvälisen tason ja sitä tavoitteleville urheilijoille 

annetaan käyttöön tietty tukisumma, jonka voi käyttää haluamallaan tavalla. Tukisumma määräytyy 

ryhmän mukaan. Ryhmät ovat: 

• Aikuisten ryhmä 

o Tuki 1.000 €/vuosi 

o Oletetaan osallistumista maailmancupin osakilpailuihin, aikuisten EM- tai MM-kisoihin 

• Nuorten ryhmä 

o Tuki 500 €/vuosi 

o Potentiaaliset, tavoitteellisesti harjoittelevat, huipulle tähtäävät juniorit ja nuoret (tai myös 

aikuiset, jotka eivät ole vielä aikuisten ryhmän tasolla) 

o Oletetaan osallistumista PM- ja Baltic Cup -kisoihin. 

o Mahdollinen 500 € lisätuki, jos valinta junioreiden tai nuorten EM- tai MM-kisoihin 

Ryhmävalintoihin vaikuttavat: 

o Edellisen kauden näytöt vesillä 

o Henkilökohtaiset tavoitteet 

o Harjoitusohjelman toteuttaminen 

o  2000 m ja 5000 m sisäsoututestien tulokset, tulosvertailussa otetaan huomioon soutajan paino, 

jota vertaillaan potentiaaliseen kilpailuvauhtiin vesillä  

o Osallistumisaktiivisuus kansallisiin kilpailuihin 

Ryhmäjako kaudelle 2022: 

o Aikuisten ryhmässä: Juho-Pekka Petäjäniemi, Jukka-Pekka Kauppi, Antti Koiranen 

o Nuorten ryhmässä: Elias Haavisto, Stina Dewes, Iiris Ijäs 

Arvokisamitaleista seura maksaa lisätukea seuraavasti: 

Maailmancup, pronssimitali 500 € 
Maailmancup, hopeamitali 750 € 
Maailmancup, kultamitali 1.000 € 
EM- tai MM, pronssimitali 1.000 € 
EM- tai MM, hopeamitali 1.250 € 
EM- tai MM, kultamitali 1.500 € 

 

 

Arvioidut kansainvälisen kilpaurheilun tukikulut kaudelle 2022: 4.500 € 

Takon Soutajat ry hallitus pidättää oikeuden muuttaa periaatteita, jos seuran taloudellinen tilanne sitä 

vaatii. 
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Kotimaan kilpailu: 

• SM- ja liigakilpailut 

o Yöpymiskorvaus 20 €/hlö (juniorit, nuoret (U23) , opiskelijat) 

o Polttoainekuluja ei enää korvata, seura pyrkii tarjoamaan yhteiskuljetuksen (minibussi) 

mahdollisuuksien mukaan. Yhteiskuljetuksissa mahdollinen pieni omavastuu. 

o Osallistumismaksut 

• Trailerikuljetukset 

o Polttoainekulut kuittia vastaan seuraavista seuran kaluston kuljetuksista (traileri pitää olla 

lastattuna mahdollisimman täyteen): 

▪ SM- ja liigakilpailut 

▪ Sulkava 

▪ Nuorten ja aikuisten leirit ja maajoukkuetoiminta 

▪ PM- ja Baltic Cup 

▪ Muista kilpailumatkoista polttoainekulut neuvoteltava etukäteen seuran 

hallituksen kanssa! 

• Muut kisamatkat 

o World Masters Regatta 

▪ Tuki 100 €/hlö 

o Coastal:in kansainväliset kisamatkat (PM, EM, MM) 

▪ Kilpailukykyisille joukkueille tuki harkinnan mukaan. Tukianomus jätettävä 

etukäteen seuran hallitukselle. 

 

Tukiarvio olympiapuolen osalta: 4.000 € 

Tukiarvio puuvenepuolen osalta: 4.000 € 

Takon Soutajat ry hallitus pidättää oikeuden muuttaa periaatteita, jos seuran taloudellinen tilanne sitä 

vaatii. 

 

 

 

 

 


