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Alla mainitut seurat solmivat keskenään nuorisosopimuksen koskien mainittua lajia ja 
kilpailukautta. Nuorisosopimus koskee vain seurojen 20-vuotiaita ja nuorempia suunnistajia. 
Nuorisosopimuksen perusteella kyseiset seura voivat muodostaa yhdistelmäjoukkueita 
suunnistuksen lajisääntöjen mukaisiin yleisiin kilpailuihin viestikilpailujen sarjoissa, joissa kaikki 
osuudet on tarkoitettu 20-vuotiaille tai nuoremmille. Sopimuksen tehneet seurat voivat 
sopimuskautena yleisten kilpailujen viesteissä edustaa tätä sopimuksessa määrittelemäänsä 
seuraa (A) tai samaa seuraa kuin henkilökohtaisissa kilpailuissa, mikäli kaikki viestijoukkueen 
jäsenet ovat kyseisestä seurasta.Yhdistelmäjoukkueet tehdään vain seuran A nimiin. Yleisten 
kilpailujen sarjoissa, joissa kaikki tai osa osuuksista on tarkoitettu muille kuin 20-vuotiaille tai 
nuoremmille, nuorisosopimuksen piiriin kuuluvat suunnistajat edustavat samaa seuraa kuin 
henkilökohtaisissa kilpailuissa.

Laji (kunkin lajin osalta on tehtävä oma sopimuksensa, valittava yksi seuraavista) 
suunnistus hiihtosuunnistus pyöräsuunnistus 

Kilpailukausi, jota sopimus koskee 
suunnistus 1.1.–31.12.20  _ 
hiihtosuunnistus 1.11.20  – 31.10.20 _ 
pyöräsuunnistus 1.1.–31.12.20  _ 

Seurat, jotka tekevät nuorisosopimuksen (vähintään kaksi liittohallituksen ohjeen, joka löytyy liiton 
nettisivulta, täyttävää seuraa samalta suunnistusalueelta) sekä näiden seurojen lisenssin lunastaneiden 20-
vuotiaiden ja nuorempien suunnistajien määrä (15-18-vuotiaiden ja aikuisten lisenssin lunastaneet) 
sopimusta edeltävän kilpailukauden päättyessä liiton nettisivulla julkaistun listan mukaisesti. Listan määrät 
on laskettu suunnistuksen edustusoikeuksien mukaan. 

lisenssejä kpl seura A 
(joukkueet tehdään tämän seuran nimiin koko kilpailukauden ajan) 

seura B lisenssejä kpl 

seura C lisenssejä kpl 

seura D lisenssejä kpl 

seura E lisenssejä kpl 

seura F lisenssejä kpl 

seura G lisenssejä kpl 

seura H lisenssejä kpl 
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Päiväys ja allekirjoitukset 

/ 20 _ 
paikka päivämäärä 

seuran A nimi 

seuran B nimi 

seuran C nimi 

seuran D nimi 

seuran E nimi 

seuran F nimi 

seuran G nimi 

seuran H nimi 

Sopimus on toimitettava alla olevaan osoitteeseen hiihtosuunnistuksessa viimeistään 15.11. sekä 
suunnistuksessa ja pyöräsuunnistuksessa viimeistään 31.1. 

Toimitusosoite: 

Suomen Suunnistusliitto 
Tapahtuma- ja seurapäällikkö Timo Saarinen 
Valimotie 10 
00380 Helsinki 

tai sähköpostitse timo.saarinen(at)suunnistusliitto.fi 


