
LÄHDE MUKAAN TALKOISIIN! 

PIENIKIN PANOSTUS ON TÄRKEÄ! 

KYMIN SUUNNISTAJIEN STIPENDIRAHASTO 

 

 
 

Vaikka suunnistus ei lajina ole kalleimmasta päästä, määrätietoinen valmentautumi-

nen ja huipulle tähtääminen vaatii isoja taloudellisia panostuksia. Leirimatkat, varus-

tehankinnat ja mahdolliset maajoukkue-edustusmatkojen omavastuut nostavat yk-

sittäisen nuoren urheilijan kustannukset tasolle, johon kaikilla perheillä ei välttä-

mättä ole taloudellisia edellytyksiä. Kymin Suunnistajien Stipendirahasto on perus-

tettu täydentämään seuran ns. normaalitukea ja muualta yksittäisen urheilijan mah-

dollisesti saamaa lisätukea. Stipendirahaston perustaminen on osa KyS 2020 –pro-

jektia, jonka tavoitteena on tarjota lupaaville nuorillemme kehityspolku aikuisten 

pääsarjoihin ja näin luoda seurastamme eliittiseura myös pääsarjatasolle.

   



KYMIN SUUNNISTAJIEN STIPENDIRAHASTO 

 

 

Stipendirahaston tarkoitus: 

Täydentää seuran ns. normaalitukea ja muu-

alta (järjestöt, Suunnistussäätiö jne.) mahdol-

lisesti yksittäisen urheilijan saamaa lisätukea. 

Rahastolla mahdollistetaan erityisesti niiden 

seuramme nuorten (15-25 –vuotiaiden) suun-

nistajien  tavoitteellinen valmentautumis- ja 

kilpailutoiminta, joiden perheillä ei ole talou-

dellisia edellytyksiä kattaa mainitusta toimin-

nasta syntyviä kuluja. 

Miten rahastoon lahjoitetaan rahaa? 

Kymin Suunnistajien stipendirahastoon voi 

lahjoittaa haluamansa summan yksityinen 

henkilö/yhteisö tai yritys. Lahjoitettava 

summa on täysin lahjoittajan valittavissa. 

Käytännössä lahjoittaminen tapahtuu mak-

samalla haluamansa summan Kymin Suun-

nistajien tilille (FI77 5172 0220 0249 22) ja 

merkitsemällä viestiosaan ”Stipendira-

hasto”. Ilmoita myös lahjoituksestasi Stipen-

dityöryhmän Jyrki Metsolalle  

(jyrki.metsola@cads.fi) ja ilmoita samalla, 

voidaanko nimesi mainita lahjoittajien lis-

talla. 

Yksittäisten lahjoitusten määrät eivät ole jul-

kisia ja kyseisiä tietoja käsitellään täysin luot-

tamuksellisesti seuran taloushallinnosta vas-

taavien henkilöiden toimesta. 

 

 

 

 

 

Miten tukea jaetaan? 

Stipendejä haetaan erillisellä kaavakkeella. 

Haku on kaksi kertaa vuodessa, kesäkuussa 

(15.6. mennessä) ja joulukuussa (15.12. men-

nessä). Hakemuksessa tulee perustella sti-

pendin taloudellista tarvetta. Työryhmä käsit-

telee hakemukset täysin luottamuksellisesti. 

Stipendien maksatus tapahtuu aina nuoren 

esittämiä maksukuitteja vastaan. Tällaisia ku-

luja voivat olla: 

 Varustehankinnat 

 Leirikulut 

 Kilpailumatkakulut (esimerkiksi arvo-

kilpailujen omavastuut) 

Stipendityöryhmän kokoonpano 

Stipendirahastosta vastaavan työryhmän ni-

meää vuosittain Kymin Suunnistajien johto-

kunta. Yksi työryhmän henkilöistä toimii yh-

teyshenkilönä (ottaa vastaan hakemukset, on 

yhteyshenkilönä lahjoittajille). Vuonna 2015 

stipendityöryhmän muodostavat: 

 Jyrki Metsola (yhteyshenkilö), 

jyrki.metsola@cads.fi 

GSM: 0400-427796 

 Maria Kurhinen 

 Mikko Töyrylä 

  

Stipendirahaston julkisuus 

Stipendityöryhmä tiedottaa jäsenille vuosit-

tain, mihin eri asioihin (ei henkilötasolla) tu-

kea on annettu ja minkä verran.  

  

 

mailto:jyrki.metsola@cads.fi

