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Ylistaron Kilpa-Veljet ry 
Suunnistusjaosto  

Stipendisääntö 2019 
 

Stipendisäännössä on pyritty huomioimaan kaikki seurassa harrastettavat suunnis-
tuksen lajit. Se on nuoria kannustava ja siinä on urheilijalle (tai lasten huoltajalle) 
määritelty raportointivelvollisuus saavutuksistaan. 

Perusteet 
Tämän stipendisäännön tavoitteena on kannustaa suunnistajia hyviin tuloksiin pitkä-
jännitteisellä panostuksella ja hyvällä harjoittelulla. 
 
Jaosto myöntää hyvistä saavutuksista stipendejä. Sen voi saada joko SM-
saavutuksesta (viesti tai henkilökohtainen) tai suunnistuksen rankisijoituksen perus-
teella. Urheilijan tulee kilpailla aina seuran edustusasussa. Jaosto päättää vuosittain 
euromäärät, mutta periaatteet on määritelty tässä alla. Stipendien myöntämiseen ja 
euromääräisiin summiin vaikuttaa myös jaoston sen hetkinen taloudellinen tilanne.  
 

SM-saavutus suunnistuksessa (maasto tai sprintti) 
 

Sarja Sija Stipendi € 
Yleinen 1 200 € 
Yleinen 2 150 € 
Yleinen 3 100 € 
Yleinen 4-10 50 € 
H/D14-20 1 100 € 
H/D14-20 2 75 € 
H/D14-20 3 50 € 
H/D14-20 4-10 30 € 

 
SM-saavutus hiihtosuunnistuksessa tai pyöräsuunnistuksessa tai tarkkuussuunnistuksessa 
 

Sarja Sija Stipendi € 
Yleinen 1 200 € 
Yleinen 2 150 € 
Yleinen 3 100 € 
Yleinen 4-8 50 € 
H/D14-20 1 100 € 
H/D14-20 2 75 € 
H/D14-20 3 50 € 
H/D14-20 4-8 30 € 

 
SM-sijoituksen perusteella saatu stipendi maksetaan urheiluvarusteisiin tms. välittö-
miin suunnistukseen liittyviin kuluihin. 
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Sijoitus rankilla 

Stipendiä voi käyttää vain suunnistusvarusteisiin tai harjoittelu- ja leirikuluihin eli 
niihin maksuihin, jotka kulkevat jaoston kautta. Edellytyksenä on myös, että osallis-
tuu aktiivisesti kauden kilpailuihin. Miniminä on 50 % osallistuminen (=lähtö) kau-
den alussa yhteisesti sovituista kilpailuista. Edellytyksenä on myös, että osallistuu 
kaikkiin viesteihin, joihin urheilija valitaan. Lisäksi on osallistuttava vähintään kah-
teen seuraavista AM-kilpailuista: AM-normaalimatka, AM-sprintti, AM-yö, AM-
pitkä. Urheilijan tulee aina kilpailla seuran edustusasussa.  
 
Sijoitus suunnistuksen rankilla (IRMASSA; suunnistus kaikki): 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sijoitus pyöräsuunnistuksen tai hiihtosuunnistuksen rankilla: 
 
  
 
 
 
 
 
Nuorten sarjojen H/D 10 – 18 AM –saavutukset 
 

Jaosto myöntää AM-kilpailujen mitalisijasta kannustus-stipendin nuorille (H/D10-
18) urheilijoille. Kannustus-stipendi on urheilija- ja kausikohtainen tunnustus. 
 
  
Urheilijan tai huoltajan on toimitettava raportti kaikista stipendiin oikeuttavista saa-
vutuksistaan kaudella marraskuun viidenteentoista päivään mennessä suunnistusjaos-
tolle tiedoksi. Raportista tulee ilmetä henkilökohtaiset ja viestisaavutukset sekä tie-
dot kilpailijan AM-edustuksista. Nuorten raportista tulee ilmetä myös AM-
saavutukset. 

 
 
Hyväksytty suunnistusjaoston kokouksessa 4.4.2019 
 
Elisa Nivukoski 
Elisa Nivukoski 
Suunnistusjaoston puheenjohtaja 

SARJA SIJA STIPENDI  € 
Yleinen H/D21 1-25 700 € 
 26-50 500 €  
 51-75 300 € 
 76-100 200 € 
 101-150 100 € 
H/D 16-20 1-10 300 € 
 11-25 200 € 
 26-50 100 € 

SARJA SIJA STIPENDI  € 
Yleinen H/D21 1-10 300 € 
H/D 16-20 1-3 150 € 
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