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Kilpailujen osallistumismaksujen omavastuuosuudet 2016 
 
Suunnistuskilpailujen osanottomaksujen ja muiden kulujen jyvittämisessä suunnistajien ja seuran kesken 
sovitaan siitä, miten yhteisiä ja yhdessä hankittuja varoja käytetään. Mahdollisesti säästyvät varat 
sijoitetaan ensi sijassa nuorisotoimintaan. Nyt noudatettava kustannusten jyvitysjärjestelmä otettiin 
käyttöön vuonna 2011 SSL:n uuden suunnistuksen tietojärjestelmän IRMAn myötä. Suunnistusjaosto ottaa 
tehdystä linjauksesta mielellään kommentteja vastaan ja sitä ollaan valmiita kehittämään edelleen. 
Perusteena nykyiselle käytänteelle ovat maksetut osallistumismaksut, jotka korkeimmillaan olivat yli 10 000 
€ vuodessa ja  vuonna 2015 noin 8 000 €. IRMAssa seuran jäsenet ryhmitellään osallistumisryhmiin, joiden 
avulla hallinnoidaan omavastuuosuuksia seuraavien maksuperiaatteiden mukaan. 
 

Maksuperiaatteet 
- H/D35 ‐sarjalaiset ja vanhemmat sekä kaikki H/D B‐C‐ sarjat: näiden osalta seura maksaa toiminnassaan 
mukana oleville viisi kilpailua kansallisen, AM‐, SM‐ tai kotimaisen rastiviikon kilpailuista (yksi päivä = yksi 
kilpailu). Rastiviikolle ilmoittautuminen on tehtävä edullisimman maksuajankohdan mukaan. Muut kilpailut 
ovat osallistujille omakustanteisia ja maksetaan itse ilmoittautumisen yhteydessä. Yli 14-vuotiaiden osalta 
on maksettava lisenssi IRMAn avulla ennen kauden ensimmäiseen kilpailuun ilmoittautumista. 
- Viestien osanottomaksut kustantaa seura kaikkien jäsenten osalta. 
- Alle 20‐vuotiaiden ja H/D 21 A tai E ‐sarjalaisten osanottomaksut seura maksaa kokonaisuudessaan 
sisältäen yhden kotimaan rastiviikon. 
- Ilmoittaminen seuran kautta edellyttää kilpailijalta Lappeen Riennon jäsenmaksun maksamista. 
- Kaikkien kilpailijoiden kaikissa poisjäänneissä sovelletaan 50/50 %:n sääntöä (oma/seuran osuus). 
Poisjääntien omavastuuosuuteen ei kukaan saa helpotuksia mistään syystä. Ilman perusteltua syytä ja 
ilmoittamattomista poisjäänneistä omavastuu kaikille kilpailijoille on 100 %. 
- Jälki‐ilmoittautumiset kilpailija kustantaa kokonaan itse, näin myös alle 20‐vuotiaiden osalta. 
- Kilpailuihin ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti (myös viesteissä) ainoastaan Suunnistusliiton IRMA‐
palvelun kautta (https://irma.suunnistusliitto.fi/irma/public/competitioncalendar/view) 
alkuperäisessä kilpailukutsussa ilmoitettuun aikaan (1. maksuporras) mennessä. Huomioitava myös 
Riennon toimiston aukioloajat. Tarvittaessa toimistonhoitaja avustaa IRMA:n käytössä. 
- SM‐ ja AM‐kisoja ei luokitella erikseen laskentajärjestelmän pitämiseksi yksiselitteisenä, mutta IRMAsta 
voidaan selvittää jokaisen henkilön käyttämä vuosittainen summa. Ilmoittautumisen yhteydessä 
kilpailija näkee osallistumisryhmänsä mukaisen maksukiintiön (viisi kilpailua). 
- Suunnistusjaosto voi antaa perustelluista syistä helpotuksia omavastuuosuuteen esimerkiksi talkoiden 
vastuuhenkilönä toimimisesta (osallistumisryhmä B). 
- Suunnistusjaosto laatii lopullisen osanottomaksujen raportoinnin kauden jälkeen marraskuussa. Kilpailijan 
on hyväksilukua halutessaan toimitettava oma yhteenveto maksamistaan osallistumismaksuista ja 
seuratoiminnastaan 31.10. mennessä (suositellaan seuratoimintalomakkeen käyttöä). 
 

Esimerkkejä helpotuksista omavastuuosuuteen seuratoiminnan perusteella 
- Inter‐rastien ja rasticupin sekä klaaniviestin järjestelyt, 
- ratamestari‐ ja kartoitustyöt, 
- suunnistusjaoston/seuran kilpailujen ATK‐tehtävät,  
- talkoot ja erilaisten tilaisuuksien järjestäminen, joihin seuran jäsenillä on vapaa pääsy. 
Kustakin tehtävästä yksi osanottomaksu (tai kaksi puolikasta eli kaksipäiväisen kilpailun yhden päivän 
osanottomaksua) tai sarjalippuvihko Inter‐rasteille (sarjalippu käy myös RaKaS- tai Joutseno-rasteille). 
Lisäksi SM‐kilpailuissa menestymisen perusteella jaosto voi myöntää helpotuksia omavastuuosuuksiin. 
 

Matkat ja muut korvaukset 
- SM‐kilpailujen matkat ja majoitus kustannetaan ainoastaan sarjoille H/D21 A tai E ja nuoremmille. 
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