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Yleiset perusteet

Kartan valmistuskustannukset -
kunnan ym. rahoitus =
seuran omarahoitusosuus

Karttarahaa maksetaan
- SSL:n jäsenseurojen valmistamille kartoille
- vain raportoiduille kartoille (ei pihakartoille)
- enintään omarahoitusosuuden verran
- tositteiden perusteella
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Yleiset perusteet

Jako
- arvokilpailukartat
- muut kartat

Toinen jako
- suunnistuskartat
- sprinttisuunnistuskartat
- hiihtosuunnistuskartat
- pyöräsuunnistuskartat
- erikoistapaukset
- tulevien vuosien kartat
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Yleiset perusteet

Kolmas jako
- ensikartoitus

uudelle pohjalle uusi kartta,
maasto voi aiemmin kartoitettu

- uusintakartoitus
aiempi kartta pohjana tehty
uusi kartta

- ajantasaistus
aiemmin julkaistun kartan
tarkistus

- tiedostokopio
kartasta toiseen siirretty osa
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Yleiset perusteet

ensi- uusinta- ajan- kopio
kartoitus kartoitus tasaistus

Arvokilpailu 750 470 235 0
Sprinttiarvokilpailu 750 (470) (470) 0
Hisu-arvokilpailu 375 375 375 0
Pysu-arvokilpailu (375)  (375) 375 0

Muu kartta 190 120 60 0
Muu sprinttikartta 750 470 235 0
Muu hisu-kartta (95) 95 95 0
Muu pysu-kartta (95) (95) (95) 0
Arvokilp. ennakko +1 413 240 (120) 0
Muu kartta ennakko +1 (90) 55 30 0
Arvokilp. ennakko +2 190 (120) (50) 0
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Liittohallituksen linjaukset 2008

1. Huippuliigan osakilpailujen kartat
- Huippuliigan osakilpailu on arvokilpailu
- offsetpainettu kartta saa arvokilpailukartan
  karttarahan
- tulostekartta saa muun kartan tuen

2. Katsastuskilpailujen kartat
- lisätukea tapauskohtaisesti, mikäli katsastus

         on aiheuttanut lisäkustannuksia kartan
         valmistuksessa

- järjestelykustannuksia voidaan korvata
         liiton huippusuunnistuksen budjetista
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Liittohallituksen linjaukset 2008

3. Kartta joka kouluun -projektin kartat
- SSL:n nuorisosuunnistusryhmän ja karttaryhmän

         yhteinen kolmivuotinen projekti
- Suomen kaikkien peruskoulujen, lukioiden ja

         OKL:ien lähialueista kartta suunnistusopetusta
         varten

- ensisijaisesti koulun alueen tulisi olla kartalla,
         toissijaisesti alle kilometrin päässä kartasta

- taajama-alueet sprinttisuunnistuskarttana
- metsämaastot suunnistuskarttana
- pihakartat sprinttisuunnistuskartan normein
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Liittohallituksen linjaukset 2008

- seuran neuvoteltava kunnan tuesta

- sprinttisuunnistuskartalle sprinttisuunnistuskartan
         tuki

- suunnistuskartalle muun kartan korotettu tuki:
2008 1,5 x
2009 1,33 x
2010 1,2 x

- pihakartoille ei karttarahaa

- lisäksi ns. nuorten kartoittajan tuki 150 €/kartta,
         kun kartan on tehnyt alle 20-vuotias ohjatusti
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Liittohallituksen linjaukset 2008

4. Sprinttikartat
- korotettua tukea jatketaan ainakin 2008
- sprinttisuunnistuskartoille maksetaan
  kolminkertainen tuki muihin karttoihin verrattuna
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Liittohallituksen linjaukset 2009

Uusi jakoperuste
- arvokilpailukartta
- kilpailukartta

- kansallinen kilpailu
- aluemestaruuskilpailu

- muu kartta
- muiden suunnistustapahtumien kartat

- linjanveto tehty
- tarkennetaan ja tiedotetaan seuroille


