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Joka kauden alussa valmentajat suunnittelevat kaudelle 1-2 leiriä. Leirien paikka ja määrä määräytyy 

ryhmän mukaan ja ne voidaan järjestää joko Suomessa tai ulkomailla. Jokaisesta leiristä tehdään alustava 

budjetti, jonka tekee toiminnanjohtaja ja uimahyppyjen vastuuhenkilö. 

Leirien budjetit esitetään kauden alussa tai viimeistään 3 kuukautta ennen leiriä johtokunnalle, joka 

hyväksyy ehdotukset tai pyytää siihen korjauksia. Jokainen leiri tulee hyväksyttää johtokunnalla ennen kuin 

sitä voidaan varata.  

Seura pyrkii tukemaan osallistujia sen hetkisen taloudellisen tilanteen mukaan. Tukimäärästä ilmoitetaan 

osallistujille aina erikseen. Jokaisen leirin tukeminen katsotaan tapauskohtaisesti. 

 

HUOM!  

Lähtö ja paluu tapahtuu aina samaan paikkaan. Uimareita ei kyyditä kotiin, eikä tiputeta kesken matkan. 

Tämä sääntö on voimassa myös kaikissa kilpailuissa. 

Urheilija edustaa leirillä Joensuun Uimaseuraa, joten käytämme seuran edustusvaatteita. 

 

Uimaliiton leirit (1 – 3 päivää) 

• Seura maksaa Uimaliiton lähettämän leirimaksun. 

• Osallistuja huolehtii ja maksaa oman kyytinsä leiripaikalle sekä muut mahdolliset kulut. 

• Valmentaja osallistuu mahdollisuuksien mukaan leirille. Jos osallistuja kulkee valmentajan 

kyydissä leiripaikalle -> häneltä peritään korvaus kyyd(e)istä. 

• Urheilijan vastuu: sairastuessa osallistuja toimittaa seuralle lääkärintodistuksen.          

Muu peruminen: seura perii osallistujalta maksetut kulut. 

 

Valmentajalle maksetaan seuraavasti leirin kulut: 

• majoitukset 

• ruokailut (päivässä 2 x á 10 €) 

• matkat (halvimman kulun mukaan) 

• puolipäiväraha / matkustus- ja kilpailupäivä 

• HUOM! Jos liitto maksaa valmentajalle palkkaa tai muita etuisuuksia, seura ei maksa niitä 

valmentajalle toista kertaa. 

 

 



 

JoUSin järjestämät Suomen ja ulkomaanleirit  

(3 päivää – 2 viikkoa) 
 

• Ilmoittautuminen leireille tapahtuu ilmoittautumisohjelman kautta ja se tulee tehdä eräpäivään 

mennessä. Ilmoittautumisen päätyttyä jälki-ilmoittautuneilta voidaan laskuttaa extraa (lisätyö). 

• Osallistuja hankkii itselleen tarvittaessa matkavakuutuksen. Huom. Blue Cardiin kuuluu vakuutus. 

• Alustavat tiedot leirikustannuksista (majoittumisesta, matkustustapa, ruokailut) ilmoitetaan 

ilmoittautumisohjelmassa. Osallistuja maksaa pääsääntöisesti kaikki kulut itse. Mahdollisesta tuesta 

ilmoitetaan ilmoittautumisohjelmassa. 

• Lähtökohtaisesti kaikki kulkevat, ruokailevat ja majoittuvat seuran kanssa.  

Jos osallistuja ei osallistu johonkin yllämainittuun siitä ilmoitetaan ohjeen mukaan ennen 

ilmoittautumisajan loppumista. Tämän ilmoituksen mukaan osallistujia laskutetaan 

matkustamisesta. Kulut jaetaan kaikkien eräpäivään ilmoittautuneiden osallistujien kesken.  

• Valmentaja osallistuu leirille (1 valmentaja / 10 lasta kohden).  

• Valmentaja täyttää lomakkeen leirille osallistujien kuluista – lomake ja palautetaan leirin jälkeen 

kuittien kanssa toiminnanjohtajalle. 

• Toiminnanjohtaja laskuttaa viikon sisällä osallistujia toteutuneiden kulujen mukaan. 

• Pidemmät leirit (1 - 2 viikkoa) laskutetaan osissa ennen leiriä. 

• Urheilijan vastuu: sairastuessa osallistuja toimittaa seuralle lääkärintodistuksen. Osallistujalta 

peritään vain ne kulut, jotka seura on maksanut etukäteen ja seura ei saa niitä enää takaisin.  

Muu peruminen: osallistujalta peritään 100 % leirin loppusummasta.  

 

Valmentajalle maksetaan seuraavasti leirin kulut: 
 

• Majoitukset 

• Ruokailut (päivässä 2 x á 10 €) 

• matkat (halvimman kulun mukaan) 

• puolipäiväraha / matkustus- ja kilpailupäivä 

• HUOM! Jos liitto maksaa valmentajalle palkkaa tai muita etuisuuksia, seura ei maksa niitä 

valmentajalle toista kertaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Muiden seurojen järjestämät  

Suomen ja ulkomaanleirit  

(3 päivää – 2 viikkoa) 
 

• Ilmoittautuminen leirille tapahtuu järjestävän seuran ohjelman kautta.  

• 18 v. täyttäneet huolehtivat itse leirin käytänteistä järjestävän seuran kanssa. Alaikäisiä auttavat 

oman ryhmän valmentaja.  

• Osallistuja hankkii itselleen tarvittaessa matkavakuutuksen. Huomio, että Blue Cardiin kuuluu 

vakuutus. 

• Laskutuksesta huolehtii järjestävä seura. Osallistuja maksaa osallistumisensa leirin järjestävälle 

seuralle. 

• Valmentaja osallistuu mahdollisuuksien mukaan leirille.  

• Urheilijan vastuu: sairastuessaan osallistuja on välittömästi yhteydessä leirin järjestäneeseen 

seuraan ja sopii muutoksista heidän kanssaan. 

 

 

Valmentajalle maksetaan seuraavasti leirin kulut: 
 

• Jokainen leiri päätetään erikseen johtokunnan kesken 

 

 

 

 

 

 

 

 


