
Takon soutajat tukiperiaatteet kaudelle 2023 
 
1. Kilpailujen osallistumismaksut 
 

− Olympialuokkien soutu, sisäsoutu ja coastal-soutu: Seura maksaa kotimaan sekä 
erikseen sovittujen ulkomaan kilpailuiden osallistumismaksut kaikille 
kilpailulisenssin lunastaneille seuran jäsenille.  

 

− Puuvene- ja kirkkovenesoutu: Ilmainen osallistuminen kaikkiin soudun SM-
kilpailuihin kilpailulisenssin lunastaneille seuran jäsenille. Ilmainen osallistuminen 
Sulkavan ja Pirkan soutuihin (normaalin ilmottautumisajan hinnalla)  

 

 Kilpailulisenssin jokainen soutaja hankkii itse hyvissä ajoin ennen ilmoittautumista 
 (lisenssi vaaditaan ilmoittautumisjärjestelmässä). Ilman voimassa olevaa lisenssiä 
 kilpailijaa ei voida ilmoittaa kilpailuihin. Seuran jäsenmaksu tulee olla maksettuna. 
 
2. Kilpailuiden ja maajoukkue- sekä nuorisoleirien venekuljetukset 
 

− Omalla autolla venetraileria vetäville korvataan polttoainekulut kuittia vastaan 
(kirkkovenetrailerit, seuran pienvenetraileri täyteen lastattuna, olympialuokkien 
traileri) 

− Jos sopivaa vetoautoa ei ole käytettävissä, seuran hallitukselta varmistetaan lupa 
vetoauton vuokraukselle. Seura kustantaa tarvittaessa edullisimman mahdollisen 
vuokra-auton. Ensisijaisesti käytetään edullista HLU-autoa, muussa tapauksessa 
edullisinta mahdollista vuokra-autoa.  

 
3. Majoittautumiskuluja ei korvata. 
 
4. Yhteiskyydeissä soutajat sopivat keskenään korvaukset polttoainekuluista auton 
kuljettajalle. 
 
5. Kansainvälisiin kisoihin tähtäävät urheilijat 
 
KV-olympiasoutu: 
 

− Maailman cup-kilpailuihin valitut aikuiset soutajat saavat 700€ tukea kilpailukuluihin 
vuodessa (liitto maksaa EM- ja MM-kilpailuiden kilpailukulut)  

− Nuorten U23 tai junioreiden U19 MM- tai EM-kisoihin valitut soutajat saavat tukea 
1000€ vuodessa (Liitto ei maksa kuluja, urheilijat maksavat itse kilpailukulut pl. 
Osanottomaksu) 

− PM-kilpailuihin Suomea edustamaan valitut alle 18-vuotiaat soutajat saavat 200€ 
tukea kilpailukuluihin (Liitto ei maksa kuluja, urheilijat maksavat itse kilpailukulut pl. 
Osanottomaksu) 

− Nuorten Baltic-cuppiin valitut soutajat saavat 200€ tukea kilpailukuluihin (Liitto ei 
maksa kuluja, urheilijat maksavat itse kilpailukulut pl. Osanottomaksu) 

− Mahdollista leirikustannuksista jokainen soutaja vastaa itse, seuran stipendirahasto 
tukee seuran järjestämien leirien kustannuksissa. Leirisuunnitelmat tarkentuvat 
myöhemmin. Pois lukien nuorten soudun suurleirille seura antaa leiritukea 
kilpailulisenssin omaaville nuorille soutajille 50% leirin hinnasta. 

− Seura sitoutuu hakemaan soutajille erilaisia avustuksia ja tukia yhteistyössä 
soutajan kanssa (perinneapuraha, stipendit jne.) 

 



KV-Coastal-soutu: 
 
Tukihakemukset koskien kilpailumatkoja käsitellään hallituksen toimesta yksilöllisesti. 
Tukihakemus tulee jättää hyvissä ajoin. Hallitus kokoontuu päättämään asioista noin 
kerran kuukaudessa, mikä on hyvä huomioida hakemuksen käsittelyajassa. 
 
 
6. Hyvästä kilpailumenestyksestä annetaan vuosittain stipendejä joulujuhlan yhteydessä. 
 
Takon Soutajat ry hallitus pidättää oikeuden muuttaa tukiperiaatteita, jos seuran 
taloudellinen tilanne sitä vaatii.  
 


