STIPENDIJÄRJESTELMÄ
TaTU Tampere haluaa tarjota seuran uimareille edellytykset mahdollisimman
täysipainoiseen harjoitteluun ja kilpailemiseen. Täysipainoinen harjoittelu ja kilpailu vaatii
uimarilta taloudellisia resursseja. TaTU Tampereen stipendijärjestelmä on suunniteltu
avustamaan menestyviä ja tavoitteellisesti harjoittelevia uimareita uintiharrastukseen
liittyvissä kustannuksissa ja näin mahdollistamaan uintiharrastuksen jatkaminen aina
kansainväliselle huipulle asti.
Stipendijärjestelmän ehdoista ja säännöistä sekä stipendien suuruudesta päättää TaTU
Tampere ry:n hallitus. Hallituksella on koska tahansa päätöksellään oikeus muuttaa
järjestelmän sääntöjä ja ehtoja tai lopettaa stipendijärjestelmä kokonaan. Kaikki
stipendijärjestelmästä mainittu koskee myös Huippuryhmää ellei erikseen mainita.
Stipendijärjestelmä noudattaa Verohallituksen ohjeita urheilusta saatujen tulojen
verotuksessa. Stipendiä voi käyttää urheilusta aiheutuvien ylimääräisten kustannusten
kattamiseen kuten esim. harjoitusmaksut, varustehankinnat sekä kisa- ja leirimatkat.
Stipendiä ei voi käyttää normaaleihin elantokustannuksiin eikä seuran jäsenmaksuun.
Stipendi on sen saajalle veronalaista ansiotuloa. Seura ilmoittaa verottajalle käytetyn
stipendin määrän ja se huomioidaan verovuoden kokonaistuloissa ansiotulona.
Stipendikausi on aina yksi uintikausi (noin puoli vuotta) Kevätkausi on tammi-kesäkuu ja
syyskausi heinä-joulukuu. Stipendi myönnetään aina yhdeksi uintikaudeksi kerrallaan.
Normaalin stipendin myöntämisessä huomioidaan edellisen uintikauden tulokset. Täten
siis syyskaudella saavutetut tulokset oikeuttavat kevätkauden stipendiin ja kevätkaudella
saavutetut tulokset oikeuttavat syyskauden stipendiin. Huippuryhmän osalta huomioidaan
kahden edellisen uintikauden tulokset. Jos uimarin tulokset sairauden tai muun siihen
verrattavan syyn vuoksi jäävät stipendikauden näyttöjaksolla selvästi uimarin oletetusta
tulostasosta, voidaan tapauskohtaisesti valmennusjohdon esityksestä hyväksyä
stipendinäytöksi edellisen ehjän kauden tulokset. Esimerkiksi jos uimari sairastuu
syyskaudella, voidaan kevätkauden stipendin perusteena käyttää edellisen kevätkauden
tuloksia.
Stipendi on käytettävä sinä kautena, jolloin stipendi on myönnetty tai sitä seuraavana
kautena. Vanhemmat käyttämättä jääneet stipendit nollautuvat em. ajan jälkeen. Jos
stipendin käyttö ei ole pakottavista syistä (pitkä sairaus, armeija tms.) mahdollista em.
ajanjakson aikana voidaan stipendi eri anomuksesta siirtää käytettäväksi myöhäisempään
ajankohtaan.
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Stipendijärjestelmän valintakriteerit
Stipendijärjestelmän valintakriteerit jakautuvat kahteen osaan: peruskriteereihin ja
suorituksiin perustuviin kriteereihin.
Peruskriteerit
Peruskriteerejä sovelletaan sekä stipendiuimareihin että huippuryhmän uimareihin.
Voidakseen tulla esitetyksi stipendijärjestelmään uimarin tulee täyttää seuraavat ehdot:
1. Uimari on ollut TaTU Tampere ry:n jäsen ja edustanut seuraa vähintään yhden
uintikauden (syksy tai kevät) ennen stipendikautta.
2. Uimari on hoitanut kaikki velvollisuutensa seuraa kohtaan, kuten jäsenmaksun,
harjoitusmaksut, leiri- ja kilpailumaksut sekä muut mahdolliset velvoitteet kuten kisa- tai
muut talkoot
3. Uimari noudattaa seuran pelisääntökirjassa mainittuja sääntöjä ja edustaa seuraa
harjoituksissa ja kilpailuissa urheilijamaisesti.
Uintisuorituksiin perustuvat kriteerit
Suorituksiin perustuviin kriteerit vahvistetaan stipendikausittain ja ne perustuvat aina
seuran sen hetkiseen strategiaan ja painotuksiin. Näin tukea voidaan joustavasti kohdistaa
tarpeen mukaan tilanteiden muuttuessa.
Kevätkauden 2019 uintisuorituksiin perustuvat kriteerit ja stipendietuudet
Stipendiärjestelmän pisterajat perustuvat Rudolph-taulukkoon (http://www.uimaliitto.fi/uinti/
valmennus/rudolph/), joka laaditaan kaikkien Euroopan maiden uinnin tulostietokannasta
kahden vuoden välein. Taulukot laaditaan ikäsarjoittain.
Uimarin uintitulos pisteytetään oman ikäsarjan (noudattaa Uimaliiton ikäsarja-jakoa)
Rudolph -taulukon mukaan ja jos pistemäärä täyttää stipendikriteerit, uimaria voidaan
esittää stipendijärjestelmään mikäli muut edellytykset täyttyvät. Vuonna 2019 vain
oheisessa taulukossa mainittujen ikäluokkien uimareita voidaan esittää
stipendijärjestelmään.
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Huippuryhmän osalta kriteerit ovat erilaiset (kts. kohta huippuryhmä).
Uintikauden stipendit ikäluokkien ja pisteiden mukaan
Ikäluokka

12 pistettä

14 pistettä

15-16

€75

€150

17-18

€150

€300

19->

€250

€500

Huippuryhmä

500 € (ei Rudolph pisterajaa)

Seuran hallitus hyväksyy valmennusjohdon esityksestä uimarit sekä stipendijärjestelmään
että huippuryhmään. Hallitus voi halutessaan poiketa esityksestä mikäli sen mielestä jokin
urheilija ei ole sovelias stipendijärjestelmään. Poikkeavaan päätökseen on aina kirjattava
perustelu.
Huippuryhmä
Huippuryhmän tavoitteena on tarjota huipulle pyrkiville uimareille yksilöllisempää
valmennustukea tavoitteiden saavuttamiseksi. Huippuryhmä nimetään valmennusjohdon
esityksen perusteella uintikaudeksi kerrallaan aina uintikauden alussa. Syksyllä 2019
huippuryhmä korvataan osittain SE-viestiprojektilla, johon valitaan valmennusjohdon
uimarit. Viestiprojektia koskevat samat valintakriteerit ja velvollisuudet kuin
huippuryhmääkin.
Huippuryhmän valintakriteerit
• Valmennusjohto arvioi uimarin olevan motivoitunut ja valmis sitoutumaan tavoitteelliseen
harjoitteluun ja uimarilla on edellytyksiä kehittyä uimarina.
• FINA-pisteiden perusteella maksimissaan 8 parasta uimaria, jotka täyttävät muut
valintakriteerit. FINA pisteet mittaavat tuloksia suhteessa maailmanennätyksiin, joten
niiden kautta ryhmään valikoituu absoluuttisesti parhaita uimareita.
Huippuryhmän uimarille tulevia hyötyjä
• Mahdolliset ylimääräiset leirit ja kilpailut
• Tekniikkakuvaukset ja tulosten analysointi 1 krt/kk päävalmentajan kanssa
• Henkilökohtaiset erikseen sovittavat harjoitukset
Huippuryhmään kuuluvan uimarin velvollisuudet (normaalien stipendiuimarin
velvollisuuksien lisäksi):
• Sitoutuminen huippu-urheilijan elämäntapaan
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• Oman terveydentilan, kunnon ja palautumisen seuranta ja raportointi valmentajan
edellyttämällä tavalla.
Huippuryhmän uimarin velvollisuuksien noudattamatta jättämisestä seuraa Huippuryhmän
toiminnasta pois sulkeminen ja etuuksien menetys.
Stipendiuimarin velvollisuudet
Stipendietuuden myöntämisen jälkeen, voidakseen nauttia hänelle myönnetystä
stipendistä uimarin tulee täyttää seuraavat ehdot:
• Uimari (tai hänen huoltajansa, jos uimari on alle 18-vuotias) allekirjoittaa ja palauttaa
stipendin vastaanottoilmoituksen, jolla uimari sitoutuu noudattamaan stipendiehtoja
• Uimari on allekirjoittanut seuran urheilijasopimuksen ja noudattaa sitä
• Uimarin/huoltajan tulee itse ilmoittaa hallintopäällikölle, jos uimari haluaa käyttää
stipendiä jonkin kilpailun, leirin tai vastaavan kustannusten kattamiseen. Jos uimari
haluaa käyttää stipendiä uintivarusteiden kustannuksiin, hänen tulee toimittaa
toiminnanjohtajalle selvitys ostetuista varusteista sekä ostokuitti. Seura ei
automaattisesti kata mitään uimarin kustannuksia stipendillä.
• Uimari tai hänen huoltajansa osallistuu seuran kilpailutapahtumien järjestelyihin
(vähintään yksi kokonainen toimitsijapäivä sekä kevät- että syyskaudella (Manse-cup
ja seuran sisäiset kilpailut kolmasosapäivän osuudella). Nämä talkoovelvoitteet eivät
poista tai korvaa velvollisuutta osallistua seuran muihin mahdollisiin talkoisiin.
• Huippuryhmän uimari voi tehdä kisatalkoovelvoitteensa myös muulla seuran hyväksi
tehtävällä 8 tunnin talkootyöllä:
o Osallistumalla seuran nuorempien ryhmien valmennukseen (uimariklinikat,
malliuimarit harjoituksissa, luennointi nuoremmille uimareille).
o Kummiryhmätoiminta: Kullekin huippuryhmän uimarille osoitetaan oma
kummiryhmä. Kummiuimari toimii 4 krt syksyn aikana kummiryhmänsä
harjoituksissa mallioppilaana. Lisäksi kisoissa kummiuimari kokoaa ryhmän
alkuhuudon jälkeen ja pitää tsemppipuheen. o Huippuryhmäläisten tulee osallistua
kerran syksyn aikana toimitsijan tehtäviin ManseCupissa. o Toiminnanjohtajan /
päävalmentajan hyväksymät muut seuran eteen tehdyt tehtävät hyödyntäen
uimareiden omia erityisosaamisia
o Uimarilla on velvollisuus edustaa seuraa stipendikautta seuraavan uintikauden
loppuun tai muuten seuralla oikeus periä viimeinen maksettu stipendi takaisin.
o Stipendietuus voidaan evätä, mikäli urheilija käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai
muuten seuran edun vastaisesti. Tällöin stipendin maksaminen keskeytetään
kuluvalta stipendikaudelta eikä uimari voi saada stipendiä seuraavalle kaudelle.
Edellä mainittujen velvollisuuksien laiminlyönti antaa seuralle oikeuden stipendin
peruuttamiseen. Seura voi myös käyttää myönnetyn stipendin uimarin mahdollisten
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erääntyneiden maksuvelvollisuuksien kattamiseen. Uimarin erotessa seurasta
stipendietuus loppuu välittömästi.
Stipendijärjestelmän voimaantulo
Uudistunut stipendijärjestelmä tulee käyttöön vuoden 1.1.2020. Ennen tätä päivämäärää
myönnettyihin stipendeihin sovelletaan myöntöhetkellä voimassa olleita stipendisääntöjä.

TaTU:n hallitus 13.1.2020
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