
MATKUSTUSSÄÄNTÖ KAUSI 2022 - 2023 

Kouvolan Uimarit ry   
  

Korvattavat matkat/ korvauksen saaja   

 

SM (yleinen sarja/25m, 50m), NSM (25m, 50m), 

räpyläuinnin Finnish Open tai korvaava kisa (50m),  
• Seura maksaa uimareiden startit (100%)   

• kulut: majoitus, ruokailut uimarin omavastuu 40%   

• seura maksaa valmentajien majoituksen ja ruokailut 

• majoitus ja ruokailut pyritään tekemään yhteisvarauksena  

• Jos uimarin pääkilpailut ovat IKM, Rollot tai muut nuorten arvokilpailut: 

majoitus ja ruokailut ovat omakustanteisia  

 

Masters SM (25m, 50m)  
• Seura maksaa startit (100%)  

• Edellytyksenä että uimari kuuluu seuran valmennusryhmään  

• Majoitus ja ruokailut: uimarin omavastuu 60%.  

   

IKM (tytöt 13-15, pojat 14-16)   
- alkukilpailut   

• seura maksaa startit (100%)   

• muut kustannukset (majoitus, ruokailu yms.) ovat omakustanteisia   

• seura maksaa valmentajalle aiheutuneet kulut: majoitus ja ruokailut [nimetyt 

valmentajat sekä tarvittaessa huoltajat]   

• majoitus ja ruokailut pyritään tekemään yhteisvarauksena   

 

- loppukilpailut ja kesän aikarajalliset IKM-kilpailut   

• seura maksaa startit (100%)   

• muut kustannukset (majoitus, ruokailut) uimarin omavastuu 40%   

• seura maksaa valmentajalle majoituksesta ja ruokailuista aiheutuneet kulut.  

• Mikäli joukkueelle nimetään huoltaja, seura maksaa huoltajalle majoituksesta ja 

ruokailuista aiheutuneet kulut. 

• majoitus, ruokailut pyritään tekemään yhteisvarauksena   

 

Rollot (tytöt 10-12, pojat 11-13)   
• Rollo-kilpailuiden osalta hallitus tekee päätöksen erikseen vuosittain  

 

 

 



Uimaliiton GP-kilpailut ja räpyläuinnin World Cup – 

kilpailut: 
• Seura maksaa startit (100%) 

• Matkakulujen, majoituksen ja ruokailun osalta hallitus tekee päätöksen 

mahdollisesta tuesta tapauskohtaisesti. 

 

 Yleistä: 
   
Jokaiseen SM-tasoiseen kisaan korvataan ainoastaan yksi seuran valmentaja, ellei 

hallitus ole asiasta toisin päättänyt esim. suuren uimarimäärän johdosta.   

   

Seura tukee uimarin oman ikäluokan pääkisoja (2 kisat/toimintakausi). Jos uimari 

lähtee muihin arvokisoihin, seura maksaa uimarin startit – muilta osin kisat ovat 

omakustanteiset.  

  

Arvokisoissa on huomioitava uimarin, valmentajan ja vanhemman vastuu. Jos 

uimari lähtee tietoisesti ”sairaana, toipilaana tai loukkaantuneena” kisaan, eikä 

pysty starttaamaan, vaan käy ns. lähtökorokkeella, on seuralla oikeus periä 

korvattavia kuluja takaisin. Tämä ei tarkoita äkillisiä sairastapauksia tms. Hallitus 

harkitsee kulujen perinnän tapauskohtaisesti. 

  

Maajoukkue-edustus mm. PM/NPM, EM/NEM, MM/NMM 

kilpailut, Olympialaiset yms. arvokilpailut tai niihin 

rinnastettavat kilpailut, uimaliiton tai sukeltajaliiton 

kutsumana: 

• Seura tukee seuran valmennusryhmissä harjoittelevaa uimaria seuraavasti:  

jos kulut 600€ tai alle, niin tuki 50%  

 jos kulut 650-1500€, niin tuki on 40%  

jos kulut 1550-2500€, niin tuki 30%  

jos kulut 2550-3500€, niin tuki 20%  

Uimaleirit ja muut kilpailumatkat (ei arvokilpailut) 

Uimaliiton/ Sukeltajaliiton kutsumat ns. maajoukkueleirit/ 

-kisamatkat  
• Pääsääntöisesti korvataan kotimaan leirit (liiton tai valiokunnan kutsu) 40% 

leirimaksusta ellei hallitus toisin päätä.   

• Ulkomaan leirit/ kilpailumatkat (muut kuin arvokisat): hallitus käsittelee 

erikseen, kun hinta selvillä.  

• Korvaus kuitenkin enintään 300€ / uimari / toimintakausi 



• Mahdollisille huoltajille maksettava korvaus määritellään myös erikseen ennen 

leiriä.   

Seuran omat leirit ja kilpailumatkat  
• Seuran itse järjestämät sekä kotimaan että ulkomaan leirit ovat 

omakustanteisia  

• Jos leiriä/ kilpailumatkaa varten on haettu/ saatu tukea tai tehty erillisiä 

varainhankintaprojekteja (tapahtumakalenterin ulkopuolisia), nämä tuet 

kohdistetaan kyseiseen tapahtumaan täysimääräisesti kaikille lähtijöille.  

• Yläkoulun ja lukion koulu-/harjoitusleirit (Vierumäki yms.) ovat omakustanteisia  

   

Seuran edustuskokoukset  
Uimaliiton, Sukeltajaliiton tms. seuraa edustavat kokoukset (hallituksen valitsema 

hlö): Edustajalle korvataan matkasta aiheutuneet kulut.  

  

Matkakorvauksen suuruus (matkustussääntö)   

Lähtökohtaisesti kisamatkat ja muut kuljetukset tapahtuvat kimppakyydein. Seuran 

suositus on, että kuljettajalle maksettava bensarahaa (edestakaisesta) kyydistä - 

etäisyys n. 50-80km 4 euroa/ hlö - etäisyys n. >80-150 km 7 euroa / hlö - etäisyys 

> 150-250 km 12 euroa / hlö - etäisyys > 250km Neuvoteltava tapauskohtaisesti, 

summa ilmoitetaan yhteisesti ennen matkaa 

   

Kausi 2022 - 2023 maksettava km-korvaus on 23 senttiä/km.   

 

Hotellimajoitukset   

• Korvattavissa majoituksissa noudatetaan edullisimman majoituksen periaatetta.  

• Pääsääntöisesti yövytään vähintään 2 hengen huoneissa.  

Ateriakorvaus 

• Jos uimari ei syö ryhmäruokailua/kilpailun järjestäjän järjestämää ruokailua, on 

ruokailu omakustanteinen. 

 

• Työsuhteessa oleville henkilöille kokopäiväraha maksetaan, mikäli matka on 

kestänyt vähintään 10 tuntia. Puolipäiväraha maksetaan, mikäli matka on 

kestänyt yli 6 tuntia. Jos toisena matkavuorokautena (24h) matka on kestänyt 

yli 6 tuntia, maksetaan kokopäiväraha. Jos matka on toisena 

matkavuorokautena kestänyt yli 2 tuntia, maksetaan osapäiväraha.  

Päivärahan/ruokarahan suuruus määritellään kunakin vuonna erikseen.  

Päivärahaa ei makseta, jos seura maksaa esim. ruokailut.   

• Kausi 2020-2021 päivärahan suuruus on 30 €, puolipäivärahan 15 €.   



• Matkalaskut tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen: 

fennoa.FI.P.155845-1@docinbound.com Matkalasku ja kuitit yhtenä PDF 

tiedostona sähköpostin liitteeksi. 

mailto:fennoa.FI.P.155845-1@docinbound.com

