
 
 
Valmennustukijärjestelmä Rasti-Lukossa 2020 
 
1. Yleiset tuet 
 
Seura kustantaa valmennettaviensa arvokisojen (SM, EM, MM) ja etukäteen 
sovittujen viestien majoitukset ja matkat, sekä kaikki osallistumismaksut AM:iin, 
kansallisiin ja sitä suurempiin kisoihin. 
 
Liiton ylemmän tason ryhmiin (SuHu-ryhmä, Maajoukkueet) päässeille 
maksetaan kaikki kotimaan leirit, sekä tuetaan järkeväksi katsottuja ulkomaan 
leiriä maksimissaan 50%:n tuella. Ulkomaan leirien euromääräinen tuki 
päätetään aina jaostossa leirikohtaisesti.  
 
Yläkoululeireistä maksetaan yksi leiri/lukukausi, sekä VOL-leiri. (pl. molempien 
matkakulut) 
 
Seura järjestää 3-4 leiriä, joita tuetaan budjetissa määritellyllä kokonaissummalla. 
Vuodelle 2020 budjetoitu leiritystuki on 2500 euroa. Lisäksi seura tukee muita 
leirejä (Alueleiri/Leimaus) vuosittain budjetoidulla summalla. 
 
 
 
2. Ryhmäjako ja valintaperusteita 
 
Valintaperusteet eivät sido valitsijaryhmää, vaan toimivat suuntaa-antavana 
viitekehyksenä. Valmennustuet on tarkoitettu etupäässä nuorille ja opiskelijoille. 
Muiden kohdalla mahdolliset tuet tarkastellaan tapauskohtaisesti. 
 
Huippuryhmään kuuluva on 19-20-sarjalainen, jolla on edellytykset päästä 
nuorten maajoukkueeseen tai 21-sarjassa suunnistava, joka toistuvasti juoksee 
SM-kisojen A-finaaleissa. Huippuryhmäläisen tukea voidaan kasvattaa 
tapauskohtaisesti henkilökohtaisella urheilijasopimuksella. 
 
Tehoryhmään kuuluva on 16-20-sarjan nuori, jolla on realistiset mahdollisuudet 
SM-mitaleille tai 21-sarjalainen, jolla on realistiset mahdollisuudet SM-pitkän 
matkan A-finaaliin. 
 
Tarkkailuryhmään kuuluvat säännöllisesti harjoittelevat 14-20-sarjan nuoret, joilla 
mahdollisuudet SM-kisoissa plaketeille, sekä kansalliseen kärkeen luokiteltavat 
aikuissarjalaiset 
 
Haastajaryhmään kuuluvat loput 14-20-sarjan nuoret, jotka aktiivisesti mukana. 
 



 
3. Ryhmävaatimukset 
 
Huippuryhmään ja tehoryhmään kuuluvat: 
 
-Henkilökohtainen valmentaja tai neuvonantaja, mikäli ryhmään kuuluva on 
nuorten sarjalainen. 
-Täyttää harjoituspäiväkirjaa  
 
Tarkkailuryhmään kuuluvat: 
 
-Harjoittelee säännöllisesti, täyttää harjoituspäiväkirjaa. 
 
Kaikki paitsi haastajaryhmä: 
 
-Juoksee arvokisoissa, mukaanlukien AM-kisat, seuran ehjässä edustusasussa.  
 
 
4. Ryhmäkohtaiset tuet. 
 
Huippuryhmä: 1000 euroa + Osallistuminen kaikille seuran järjestämille 
viikonloppuleireille ilman omavastuumaksua + kaksi mattotestiä/kausi. 
 
Tehoryhmä: 300 euroa (16-sarja), 400 euroa (17-18-sarja), 500 euroa (20-sarja 
ja yleinen) + Tuetut seuraleirit + yksi mattotesti/kausi. 
 
Tarkkailuryhmä: Tuetut seuraleirit + yksi mattotesti/kausi. 
 
Haastajaryhmä: Tuetut seuraleirit 
 
 
5. Tuen käyttö ja peruutus 
 
Tukea voi käyttää mm. harjoitusmatkoihin, leirikuluihin, kilpailuvälineisiin, 
valmentajan matkakuluihin, hierontaan... Tukea ei voi siirtää toiselle. 
 
Tuki maksetaan takautuvasti kuitteja vastaan. Tilinumerolla varustetut 
hakemukset osoitetaan seuran valmennusvastaavalle. 
 
Tuen maksu voidaan keskeyttää mikäli havaitaan, että urheilija ei täytä ryhmänsä 
vaatimuksia tai mikäli urheilija käyttää alkoholia seuran/alueen/liiton leireillä tai 
kisamatkoilla siten, että siitä aiheutuu vahinkoa seuran imagolle. Doping-
rikkomuksessa kuluvan kauden tuki peritään takautuvasti kokonaisuudessaan 
takaisin. 
 



 
 
 
6. Ryhmiin valinta 
 
Ryhmiin valitsemisen suorittaa jaosto tammikuun aikana valmennusvastaavan 
esityksen pohjalta. Ryhmävalintaa voidaan täydentää kauden aikana. 
 
 
7. Menestysbonus ja seurasiirtorajoitus 
 
Menestysbonusta maksetaan seuraavan taulukon mukaisesti. Käytössä on myös 
bonuskatto. Bonus siirtyy aina seuraavan vuoden valmennustukeen. Mikäli 
urheilija vaihtaa seuraa bonusta ei makseta. 
 
 
 
 
         
R1-ikäisten bonustaulukko       
SM-viestimitalissa/plaketissa bonus jaetaan joukkueen kesken.  
           
                    SM-mitali                  sijat 4-6                        sijat 7-10  
           
H/D21                 600                      400                              350  
H/D20                 350                      200                              120  
H/D18                 220                      120                                80  
H/D17                 180                      120                                80  
H/D15-16            150                        80                                50  
H/D14                 100                        70                                50  
BONUSKATTO         
H/D21-sarjassa          2000 e       
H/D20                          800 e       
H/D17-18                    600 e       
H/D14-16                    300 e             
         
         

 
 
 
 
 
 
  



Ryhmävalinnat 1/2020 
 
Huippuryhmä: 
-Aleksi Lohtander 
 
Tehoryhmä: 
-Ilona Lohtander 
-Miki Niemensivu 
 
Tarkkailuryhmä: 
-Maria Hyörtti 
-Jami Kallioniemi 
-Inka Kyllästinen 
-Aino-Maria Lehtimäki 
-Timi Niemensivu 
 
Haastajaryhmässä 7-10 nuorta 
 
 
 


