
  TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 (38) 

 24.11.2014 

 

  

 

 

Suomen Suunnistusliitto ry, Radiokatu 20, 00093 VALO 
 

 
www.suunnistusliitto.fi 

 

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2015  
 

 

 
 

 

 



  TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 (38) 

 24.11.2014 

 

  

 

 

Suomen Suunnistusliitto ry, Radiokatu 20, 00093 VALO 
 

 
www.suunnistusliitto.fi 

 

 

 

 

      

SISÄLLYSLUETTELO 
 

1. TOIMINTASUUNNITELMA 2015 .............................................................................................. 4 
1.1. Yleistä………………………………………………………………………………………………………4  
1.2. Talousarvio……… ....................................................................................................................... 4 

2. JÄRJESTÖTOIMINTA .............................................................................................................. 4 
3. HALLINTO JA YLEISJOHTO ................................................................................................... 5 

3.1. Kokonaisbudjetti .......................................................................................................................... 5 
3.2. Yleishallinto ................................................................................................................................. 6 
3.3. Taloushallinto ja toimisto ............................................................................................................. 6 

3.4. Yhteistyökumppanitoiminta ......................................................................................................... 6 
3.5. Päätapahtumien kehittäminen  .................................................................................................... 6 
3.6. Opetus- ja kulttuuriministeriö  ...................................................................................................... 7 
3.7. Kansainvälinen toiminta .............................................................................................................. 7 

3.8. Ympäristötoiminta ....................................................................................................................... 7  

3.9. Aluetoiminta ................................................................................................................................ 7 
4. TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2015 ......................................................................... 8 

4.1. Suomalaisen suunnistuksen strategian toteuttaminen ................................................................. 8 
4.2. Huippu-urheilumenestyksen turvaaminen (menestys) ................................................................. 8 

4.3. Suunnistuksen näkyvyys televisiossa ja muissa medioissa (näkyvyys, houkuttelevuus) .............. 8  
4.4. Strategian päivitys ja kokeilukulttuuriin kannustaminen ............................................................... 9 

5. VIESTINTÄ ............................................................................................................................... 9 
5.1. Yleistä………………………………………………………………………………………………………9 
5.2. Ulkoinen viestintä ........................................................................................................................ 9 
5.3. Suunnistaja-lehti ....................................................................................................................... 10 

5.4. Tablettiversio............................................................................................................................. 10 

5.5. Materiaalituotanto ..................................................................................................................... 10 
5.6. Sähköinen viestintä ................................................................................................................... 11 

6. NUORISOTOIMINTA .............................................................................................................. 11 
6.1. Yleistä…………………………………………………………………………………….……………….11 
6.2. Seurojen toiminnan tukeminen .................................................................................................. 11 

6.2.1. Yleistä ............................................................................................................................... 12 
6.2.2. Koulutus ja luotsitoiminta ................................................................................................... 12 
6.2.3. Yhteydenpito seuraohjaajiin ja -valmentajiin ...................................................................... 13 
6.2.4. Materiaali .......................................................................................................................... 13 

6.3. Lajituotteita ja tapahtumia eri ikäryhmille ................................................................................... 13 
6.3.1. Lasten ja nuorten kilpailut .................................................................................................. 13 
6.3.2. Valtakunnalliset tapahtumat .............................................................................................. 14 

6.4. Laadukkaan seuratoiminnan edistäminen ................................................................................. 13 
6.4.1. Sinettiseurat ...................................................................................................................... 14 
6.4.2. Nuorten tavoitteelliseen kilpailutoimintaan liittyvä kehitystyö .............................................. 14 
6.4.3. Nuorten harrastetoiminnan kehittäminen, Nuorten tiimi ...................................................... 14 
6.4.4. Koulusuunnistuksen edistäminen ...................................................................................... 15 

6.5. Materiaalituotanto ..................................................................................................................... 15 
7. HUIPPUSUUNNISTUS ........................................................................................................... 17 

7.1. Huippusuunnistuksen strategia ja tavoitteet…………………………………………………………..17 
7.2. Valmennusjärjestelmän kehittäminen ........................................................................................ 18 
7.3. Valmennuksen tukitoimet ………………………………………………………………………………18 
7.4. Huippusuunnistuksen valmennus- ja kilpailutoiminta ................................................................. 18 

7.4.1. Suunnistus ........................................................................................................................ 19 
7.4.2. Hiihtosuunnistus................................................................................................................ 19 
7.4.3. Pyöräsuunnistus ............................................................................................................... 20 
7.4.4. Tarkkuussuunnistus .......................................................................................................... 21 

7.4.5. Urheiluakatemiat ja alueellinen valmennus ........................................................................ 21 

7.5. Suunnistusliiton valmentajakoulutus .......................................................................................... 23 
7.6. Kansallinen huippukilpailutoiminta ............................................................................................. 23 
7.7. Materiaalituotanto ..................................................................................................................... 24 
7.8. Huippusuunnistuksen kokonaisbudjetti lajiryhmittäin ................................................................. 24 



  TOIMINTASUUNNITELMA 2015 3 (38) 

 24.11.2014 

 

  

 

 

Suomen Suunnistusliitto ry, Radiokatu 20, 00093 VALO 
 

 
www.suunnistusliitto.fi 

 

 

 

8. KILPAILUTOIMINTA .............................................................................................................. 27 
8.1. Yleistä……………………………………………………………………………………………………..27 
8.2. Resurssit………………………………………………………………………………………………….27 
8.3. Kansallisen kilpailutoiminnan ohjaus ......................................................................................... 27 
8.4. Arvokilpailujen rekrytointi ja ohjaus............................................................................................ 28 
8.5. Kilpailukalenterien laatiminen .................................................................................................... 28 
8.6. Kilpailutoiminnan kehittäminen .................................................................................................. 28 
8.7. Koulutustoiminta ....................................................................................................................... 28 
8.8. Palvelutehtävät, tiedotustoiminta, kokoukset ............................................................................. 29 

9. KARTTATOIMINTA ................................................................................................................ 29 
9.1. Karttaryhmä .............................................................................................................................. 29 
9.2. Karttavalvoja ja –sihteeri, karttaryhmän muut ............................................................................ 29 

9.3. Tiedottaminen ........................................................................................................................... 30 
9.4. Karttarekisteri ............................................................................................................................ 30 
9.5. OKM:n karttaraha ...................................................................................................................... 30 
9.6. Koulutustoiminta ....................................................................................................................... 30 
9.7. Kehitystoiminta  ......................................................................................................................... 30 
9.8. Edunvalvonta ............................................................................................................................ 31 
9.9. Rahoitus  ............................................................................................................................... 31 

10. HARRASTESUUNNISTUS ..................................................................................................... 31 
10.1. Toiminnan painopisteet ............................................................................................................. 31 
10.2. Harrastesuunnistuksen strategian mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet ....................................... 31 
10.3. Yhteinen Suunta - Hyvä Seura .................................................................................................. 32 
10.4. Muut tehtävät ............................................................................................................................ 33 
10.5. Materiaalituotanto ..................................................................................................................... 35 

11. LISENSSIT, KILPAILIJAMAKSUT JA IRMA-JÄRJESTELMÄ ................................................ 36 

11.1. IRMA-järjestelmä ...................................................................................................................... 36 
11.2. Lisenssi- ja kilpailijamaksut ....................................................................................................... 36 
11.3. IRMA-palvelumaksut ................................................................................................................. 37 

LIITE 1: Talousarvio 2015................................................................................................................. 38 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kansikuva:   Leimaus MOBO-rastilla, kuva: Pirjo Valjanen  



  TOIMINTASUUNNITELMA 2015 4 (38) 

 24.11.2014 

 

  

 

 

Suomen Suunnistusliitto ry, Radiokatu 20, 00093 VALO 
 

 
www.suunnistusliitto.fi 

 

 

1. TOIMINTASUUNNITELMA 2015 

1.1. Yleistä 

Vuoden 2015 toimintasuunnitelma on laadittu Suomen Suunnistusliiton vuosille 2011–

2015 laaditun strategian mukaisesti.  

Talousarvion loppusumma on 2 915 900 €, mikä on noin 1,2 % edellisen vuoden talousar-

viota suurempi (v.2014 tuotot / kulut; 2,881 / 2,881 milj. €).  Taulukkoa luettaessa on huo-

mioitava, että 2014-2015 Huippusuunnistuksen luvut sisältävät myös omavastuuosuudet. 

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet kullakin toimialalla on kuvattu toimialojen toiminta-

suunnitelmissa.   

1.2. Talousarvio 

Talousarvio vuodelle 2015 

TUOTOT KULUT TULOS TUOTOT KULUT TULOS TUOTOT KULUT TULOS

Järjestötoiminta 12 365        64 198        51 833 -       11 000        54 200        43 200 -       13 000        63 496        50 496 -       

Hallinto ja yleisjohto   * 1 011 485   998 383      13 102        1 011 400   1 038 700   27 300 -       932 500      1 002 300   69 800 -       

Viestintä 331 459      230 340      101 119      302 000      195 000      107 000      301 000      190 720      110 280      

Nuorisotoiminta 74 843        126 499      51 656 -       45 300        103 500      58 200 -       55 500        103 816      48 316 -       

Huippusuunnistus 192 237      726 477      534 240 -     582 500      1 116 500   534 000 -     639 000      1 169 000   530 000 -     

Kilpailutoiminta 10 279        41 371        31 092 -       7 200           32 200        25 000 -       7 200           31 200        24 000 -       

Emit-leimaus 9 571           3 152           6 419           9 000           1 500           7 500           9 000           1 500           7 500           

Karttatoiminta 255 070      252 341      2 729           241 500      236 500      5 000           236 500      236 500      -                

Harrastesuunnistus 515              19 087        18 572 -       700              22 800        22 100 -       19 700        33 166        13 466 -       

Lisenssi- ja kilpailumaksut, 

IRMA-palvelu 650 130      75 376        574 754      670 500      80 200        590 300      702 500      83 202        619 298      

2 547 954   2 537 224   10 730        2 881 100   2 881 100   -                2 915 900   2 914 900   1 000           

Toimiala
TOTEUMA 2013 TALOUSARVIO 2014 TALOUSARVIO 2015

 

*      Hallinto- ja yleisjohto sisältää toimiston henkilöstökulut. Valmentajien palkat ja valmen nus-/

 toimistosihteerin palkasta 50% sisältyy huippusuunnistuksen kuluihin. Vuoden 2013 luvuissa ei 

 ole huomioitu omavastuuosuuksia. Vuoden 2014 ja 2015 huippusuunnistuksen luvuissa oma-

 vastuut ovat mukana.  

Muutoksia edelliseen vuoteen ovat muun muassa: 

 Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustuksen perusosaan haetaan 30 000 eu-

ron korotusta verrattuna vuoden 2014 myönnettyyn avustukseen.  

 

2. JÄRJESTÖTOIMINTA 

 

Toimenpiteet Talousarvio 

+ tuotot      13 000 € 

Talousarvio 

- kulut     63 496 € 

Vastuuhlö 

Järjestötoiminta  

(luottamusjohto, Rastitreffit, ansiomerkit) 

+ 13 000 € - 63 496 €  Toimitusjohtaja 

Toimistopäällikkö 

 
Seurakoulutuksen toimintamuotoina ovat ”Yhteinen Suunta–Hyvä Seura”  -hanke ja erilai-
set muiden toimijoiden, kuten urheiluopistojen järjestämät seurajohtamisen kurssit ja kou-
lutustapahtumat. Seurakoulutustyötä tekevät harrastepäällikkö ja hänen ohjauksessa toi-
miva neljän seurakouluttajan ryhmä. Toimintavuonna hyödynnetään myös Valon vuonna 
2013 aloittamaa koulutusyhteistyötä. 
 
Järjestötiedottamisessa käytetään Internet-sivuja ja 7-9 kertaa vuodessa seuroille lähetet-
tävää sähköistä seurakirjettä.  



  TOIMINTASUUNNITELMA 2015 5 (38) 

 24.11.2014 

 

  

 

 

Suomen Suunnistusliitto ry, Radiokatu 20, 00093 VALO 
 

 
www.suunnistusliitto.fi 

 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö uudisti vuodelle 2014 valtionavun myöntämisen arviointikri-
teerit. Lajiliittojen on pystyttävä aiempaa tarkemmin arvioimaan mm. seurojen jäsenmääriä 
ja lajin harrastajamääriä. OKM:n kriteereihin vastaaminen tarkoittaa käytännössä, että 
vuosittaista toiminnan raportointia on kehitettävä. Lisäksi entistä useampi seura on saata-
va palauttamaan raportti. 
 
Aluekierros toteutetaan 3-4 alueella. Keväälle 2015 aluekierros on sovittu pidettäväksi 
Pohjois-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Savo-Karjalan, Keski-Suomen ja Uusimaan alu-
eilla. 
 
Järjestötoimintaa sääteleviä yhteiskunnallisia päätöksiä ja ilmiöitä seurataan aktiivisesti. 
Yhteiskunnallisiin päätöksiin vaikutetaan koko järjestökenttänä kulloinkin asiaankuuluvalla 
tavalla. Valtionhallinnon edustajiin pidetään yhteyttä säännöllisesti. Tasa-arvon toteutu-
mista ja toiminnan eettisyyttä seurataan suunnistuksen järjestökentässä 
 
Liittovaltuusto kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiinsa keväällä ja syksyllä. Liittovaltuus-
ton kevätkokous on lauantaina 21.03. Syyskokous järjestetään Rastitreffien yhteydessä 
sunnuntaina 22.11. Rastitreffien ajankohta 21.-22.11.2015, paikka on vielä avoin. 
 
Liittohallitus vastaa operatiivisesta päätöksenteosta ja päätösten toimeenpanosta yhdessä 
liiton toimiston kanssa. Liittohallitus kokoontuu n.10 kertaa vuoden aikana.  

 

3. HALLINTO JA YLEISJOHTO 

3.1. Kokonaisbudjetti 

 

Toimenpiteet Talousarvio 

+ tuotot     932 500€ 

Talousarvio 

- kulut 1 002 300€ 

Vastuuhlö 

Yleishallinto + 0 € - 661 700 €  

 Henkilöstökulut 

 Poistot 

  

 
toimitusjohtaja 

Taloushallinto, toimiston kiinteät kulut + 40 000 € - 119 900 €  

 Taloushallinnossa seurataan liiton talouden kehitystä 

ja kehitetään taloushallinnon järjestelmiä 

 Maksujen seurantaa jatketaan tehostetusti 

 Seurajäsenmaksu pysyy ennallaan (120€) 

 korkotuotot 

  

 

 

 

toimitusjohtaja &  

toimistopäällikkö 

Yhteistyökumppanitoiminta + 188 500 € - 148 500 €  

 Yhteistyösopimukset 

 Päätapahtumien kehittäminen 

  tj & markkinointi-

päällikkö 

Opetus- ja kulttuuriministeriö + 655 000 € - 0 €  

 Valtionavustus (- kartta-avustuksen osuus)   toimitusjohtaja 

Kansainvälinen toiminta + 49 000 € - 71 700 €  

 Kansainvälinen toiminta   toimitusjohtaja 

Ympäristötoiminta + 0 € -  500 €  

 Ympäristöryhmä   
tj & harrastepäällikkö 
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3.2. Yleishallinto 

Toimiston yleishallinnosta vastaa toimitusjohtaja. Työntekijöiden lukumäärä on 17 (harras-

tepäällikkö, kilpailupäällikkö, markkinointi- ja myyntipäällikkö, nuorisopäällikkö, nuoriso-

toiminnan kehityspäällikkö, 3 nuorten olympiavalmentajaa, päävalmentaja (hs), toimitus-

johtaja, toimistopäällikkö, toimistosihteeri, toimitussihteeri, valmennuspäällikkö, viestintä-

päällikkö ja sähköisen median asiantuntija.  

Hiihtosuunnistuksen päävalmentajan toimi on puolipäiväinen, sähköisen median asiantun-

tijan työsuhde on 80 prosenttinen ja harrastepäällikön toimi 75 prosenttinen. Päätapahtu-

mat osallistuvat päätapahtumien markkinointipäällikön kustannuksiin ja Olympiakomitea 

rahoittaa osaksi nuorten olympia-valmentajien palkkauksen. Lisäksi toimistolla työskente-

lee tarpeen vaatiessa projekti- ja tuntityöntekijöitä. 

Valmentajien ja toimistosihteerin huippu-urheilun työtehtäviin käyttämän työajan (50 %) 

kustannukset ovat huippu-urheilun budjetissa. Päätapahtumien markkinointipäällikön kus-

tannukset sisältyvät kohtaan ”Päätapahtumien kehittäminen”. Projekti- ja tuntityöntekijöi-

den kustannukset ilmenevät toimialojen budjeteista. 

3.3. Taloushallinto ja toimisto 

Taloushallinnossa seurataan liiton talouden kehitystä ja tarvittaessa kehitetään edelleen 

taloushallinnon järjestelmiä sekä tulosraportointia.  

Seurajäsenmaksu on 120 euroa ja seurat maksavat sen IRMA-järjestelmän kautta. 

3.4. Yhteistyökumppanitoiminta 

Yhteiskunnan yleinen taloustilanne on haasteellinen. Tämä aiheuttaa paineita uusien, in-

novatiivisten ja asiakaslähtöisempien toimintatapojen kehittämiseen. 

Yhteistyökumppaneilta tuleva rahoitus muodostuu rahana suoritettavasta tuotosta ja eri-

laisista tavara- ja palveluhyödykkeistä. Kumppanien määrä on vuosittain 15-20, jolloin so-

pimusvelvoitteet voidaan hoitaa mallikelpoisesti. Tiedossa olevat kumppanit vuodelle 2015 

ovat seuraavat (03.11. tilanne): 

Trimtex, Silva, OP Pohjola, Osuuspankki, Ilmarinen, Grano, New Balance, Dexal, Start, 

High5, Maanmittauslaitos, Tallink Silja, Aava. 

 
Lisäksi useiden muiden yritysten kanssa on neuvottelutilanne kesken. Uutena myynti- ja 
markkinointipäällikkönä aloitti elokuussa 2014 Nina Ritakallio.  

Lajin esiintymisillä TV:ssa on merkittävä vaikutus kumppanihankinnassa ja vuosi 2015 jat-

kuu edellisen vuoden tapaan suunnistuksen vahvana TV-vuotena.  

Viestintä- ja markkinointiryhmän tehtävänä on osaltaan auttaa tuottamaan kumppanitoi-

mintaan uusia viestinnällisiä avauksia. Kumppani-ilta järjestetään vuosittain ja 2015 tilai-

suus alkukesästä. 

3.5. Päätapahtumien kehittäminen 

Vuoden 2015 aikana päätapahtumien myynti- ja markkinointipäällikön painopistealueena 

on Paimiossa järjestettävän Jukolan viestin sekä Mynämäellä ja Liedossa järjestettävän 

Fin5 -viikon yhteistyökumppanitoiminnan onnistuminen. Jukolan viestin tiettyjen toiminto-

jen kehittäminen konseptinomaiseksi tähtää tapahtuman laadun varmistukseen ja pitkä-

jänteiseen kehittymiseen. Jukolan Viestin edelleen kasvavien osallistujamäärien hallitse-

minen ja hyödyntäminen sekä suunnistusviikkojen laadun varmistaminen on keskeinen 

osa päätapahtumien kehittämistä. Myynti- ja markkinointipäällikkö toimii tiiviissä yhteis-

työssä myös tulevien vuosien päätapahtumien järjestäjien sekä Jukolan viestin perustaja- 

ja omistajayhteisön Kaukametsäläisten kanssa. 
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3.6. Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa tehdään yhteistyötä suunnistuksen kansa-

laistoiminnan kehittämiseksi. Toimitusjohtaja vastaa yhteydenpidosta ministeriöön. OKM 

on Suunnistusliiton toiminnan merkittävin rahoittaja. SSL huomioi toiminnassaan OKM:n 

liikuntajärjestöille asettamat yhteiskunnalliset tavoitteet. 

3.7. Kansainvälinen toiminta 

Suomen Suunnistusliitto on jäsenenä kansainvälisessä suunnistusliitossa (IOF). Suoma-

laisjäsenenä liiton hallituksessa toimii kesällä 2014 valittu Mikko Salonen. Lisäksi IOF:n eri 

komissioissa toimii suomalaisia asiantuntijajäseniä. IOF on vahvistanut työryhmiensä ko-

koonpanot kahden seuraavan vuoden ajaksi 2014-2015 ja ryhmissä toimii viisi suomalais-

ta, jotka vaikuttavat työryhmissään suunnistuksen kehittämiseen. 

Sari Salomaa-Niemi johtaa tarkkuussuunnistusryhmää ja Olli Heinonen lääketieteellistä 

ryhmää. Jäseninä omissa ryhmissään ovat Janne Salmi (suunnistus), Antti Myllärinen 

(hiihtosuunnistus) ja Hilkka Salmenkylä (lääketieteellinen). IOF:n kokouksissa Suomea 

edustavat puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. 

Pohjoismaisella tasolla pyritään löytämään NORD-kokouksissa yhteinen linja IOF:n ja Eu-

roopan liittojen suuntaan tärkeimmissä kysymyksissä. 

3.8. Ympäristötoiminta 

Ympäristötoiminnan käytännön toteutus tapahtuu kunkin toimialan työn kautta. Ympäris-

töasiat huomioidaan Suunnistuksen ympäristöohjelman mukaisesti kaikessa toiminnassa.  

Suunnistusliiton ympäristöryhmä kokoontuu tarpeen mukaan 1 – 3 kertaa vuodessa. Työ-

ryhmän sihteerinä ja valmistelijana toimii harrastepäällikkö Heikki Liimatainen. Ryhmän 

toiminnan painopistealueet ovat 

• lajin oman toiminnan ”kestävyyden” arviointi ja ympäristöasioiden seuranta  

• tuki liiton toimistolle – asiantuntijarooli 

• edunvalvonta 

• Metsähallituksen suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteiden valmisteluun 

osallistuminen 

• jokamiehenoikeuksien toteutumisen ja kehityksen seuraaminen  

• lajin ympäristövaikutusten seuraaminen, tutkiminen ja viestintä sekä 

• kannanotot erilaisiin ympäristöasioita käsitteleviin lausuntoihin. 

Suunnistusliitto on mukana eri lajien edunvalvontaan ja ympäristöasioihin keskittyvän Ul-

koilufoorumin työssä. Ulkoilufoorumi on noin 30 lajin tai järjestön rekisteröimätön edunval-

vontayhteisö.  

Suunnistusliiton ympäristöohjeistuksen tarkistus- ja ajantasaistamistyö sekä tiedotusmate-

riaalin uudistaminen käynnistetään, mikäli työn tekemiseen saadaan riittävästi henkilöre-

sursseja. 

Yhdeksi tulevaisuuden haasteeksi voi nousta lajin kartoitus- ja kilpailutoiminnan suhde 

maanomistuksiin ja metsästysjärjestöihin. Tämä teema nostetaan ympäristöryhmän tar-

kasteluun. 

3.9. Aluetoiminta 

Suunnistusliiton alueet vastaavat yhdessä seurojen ja liiton kanssa suunnistuksesta ja sen 

kehittämisestä suunnistuksen strategian mukaisesti alueellaan. Toiminta kattaa nuoriso- ja 

kuntosuunnistuksen, koulutuksen, valmennuksen, kilpasuunnistuksen ja kartoitusasiat. 
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Alueet toimivat seurojensa yhteistyöeliminä ja hoitavat yhteyksiä alueen muihin toimijoihin, 

kuten metsästäjiin, maanomistajiin, luontojärjestöihin, kuntiin ja muihin lajeihin. Liitto tukee 

näitä toimintoja luomalla yleisiä edellytyksiä, valmistamalla materiaalia ja antamalla asian-

tuntija-apua.  

 

4. TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2015  

4.1. Suomalaisen suunnistuksen strategian toteuttaminen 

Suunnistuksen strategia on laadittu vuosille 2011-2015, eli toteutuksessa on nyt viimeinen 

strategiavuosi. Nykyinen strategia koostuu neljästä päätavoitteesta, jotka konkretisoituvat 

alla esitetyn taulukon mukaisesti. Toiminnan painopisteet vuonna 2015 keskittyvät strate-

gian mukaisiin tavoitteisiin. 

 

Menestys 

-  paras suunnistusmaa 2013 ja siitä     

  eteenpäin 

-  maailmanmestaruus hiihto- ja  

  pyöräsuunnistuksessa 

 

Houkuttelevuus 

-  suosittu lasten ja nuorten liikuntalaji,  

-  suosittu aikuisten harrasteliikuntalaji 

-  Jukolan viesti ja suunnistusviikot   

 

Näkyvyys 

- suunnistus on mielenkiintoinen tv- ja 

web-laji 

- suunnistus on aktiivisesti mukana muut-

tuvassa mediamaailmassa 

- suunnistus näkyy valtakunnallisissa ja 

alueellisissa medioissa 

 

Arvostus 
- seura- ja järjestötyömme on arvostettua 
ja eettisesti kestävää 
- vaikutamme suunnistuksen kansainväli-
seen toimintaan 
- arvostamme itse omaa toimintaamme ja 
lajiamme 
- suunnistus on ympäristövastuullinen laji 

4.2. Huippu-urheilumenestyksen turvaaminen (menestys) 

Suomen Suunnistusliiton toimintaan kuuluvat suunnistus, hiihtosuunnistus, pyöräsuunnis-

tus ja tarkkuussuunnistus. Suomi on maailman johtavimpia maita, kun lasketaan mukaan 

kaikki suunnistuksen viralliset lajit. 

Suunnistusmaajoukkueen päätavoite on Skotlannissa järjestettävissä MM-kilpailuissa. Ta-

voitteena on takaisin mitalikantaan kipuaminen vuoden 2014 mitalittomien MM-kilpailujen 

jälkeen. Kauteen valmistaudutaan yhdellä isolla aikuismaajoukkueryhmällä, johon kuuluu 

lähes kolmekymmentä urheilijaa. Tavoitteena on lisätä kilpailutilannetta vanhemman ja 

nuoremman maajoukkuekaartin välillä. Toukokuun SM-keskimatkan jälkeen nimetään 

MM-ryhmä, joka jatkaa Skotlannin MM-leireille. Ne alle 23-vuotiaat, jotka eivät tuohon 

ryhmään mahdu, muodostavat talenttiryhmän, joka jatkaa kesän leiritystä pitkän tähtäimen 

suunnitelmalla. Sprinttitoiminnan kehittäjänä ja vetäjänä päävastuun ottaa Kalle Rantala. 

Nuorten maajoukkuetoiminta on nimitetty Trimtex-ryhmäksi ja edellisen vuoden menes-

tykselle haetaan jatkoa. Samalla tavoite on asetettu jo 2017 MM-kotikisoihin Tampereelle. 

Hiihtosuunnistusmaajoukkueen päätavoitteet ovat Norjassa järjestettävissä MM-

kilpailuissa. Pyöräsuunnistusmaajoukkueiden päätavoite on Tsekissä järjestettävissä ai-

kuisten ja nuorten MM-kilpailuissa. Tarkkuussuunnistuksen MM-kilpailut ovat Kroatiassa. 

4.3. Suunnistuksen näkyvyys televisiossa ja muissa medioissa (näkyvyys, houkutte-
levuus) 

YLE televisioi Huippuliigan, Jukolan ja Venlojen viestin sekä Skotlannin maailmanmesta-

ruuskilpailut. Näin Suomi jatkaa suunnistuksen televisioinnin edelläkävijämaana. 
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Huippuliigan osakilpailuina juostaan myös KRV:n yhteydessä kilpailtavat MM-näyttö-

kilpailut. Tällä tavoin myös MM-katsastukset saavat huomattavan media-arvon. 

Sähköisen viestinnän osalta liiton uusitut nettisivustot otetaan käyttöön vuoden 2015 alus-

ta ja sivustoa parannetaan pitkin vuotta.  

Viestinnällisesti merkittävä uudistus on Suunnistaja -lehden tablettiversio. Uudistuksen 

myötä voimme tavoittaa aiempaa paremmin uusia käyttäjäryhmiä kuten nuoret ja harras-

tesuunnistajat. Uudistuksen myötä tulee mahdolliseksi myös Suunnistajan irtonumero-

myynti sekä kokonaan uusien sisältöjen luominen. 

4.4. Strategian päivitys ja kokeilukulttuuriin kannustaminen 

Vuoden 2015 aikanaan päivitetään suunnistuksen strategia lähivuosiksi. Koska 2011-

2015 strategiaan tehtiin merkittävä pohjatyö, voidaan tuleva strategia päivittää kevyem-

min. Pääsisältö on suunnistukseen liittyvillä tulevaisuushaasteilla, jotka liittyvät mm. talou-

teen, seura- ja kilpailutoimintaan sekä kansainvälisyyteen. Talouteen liittyen on nähtävis-

sä, että julkisen vallan tuki urheiluun ei lisäänny. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä 

toiminta-avustus pieneni vuodelle 2014 edellisistä vuosista. Suunnistus tarvitsee menes-

tyäkseen uusia harrastajia ja päivitettyjä tapoja rahoittaa toiminta. 

Uusia hyviä käytäntöjä voidaan luoda myös ennakkoluulottomilla kokeiluilla. Tällaisia tulee 

rohkeasti tuoda myös suunnistukseen. Vuonna 2015 uusia ja osin jo 2014 liikkeelle lähte-

neitä ovat mm:  

 Mobiilisuunnistus MOBO:n levittäminen. Tavoitteena 100 uutta karttaa ja 5000 uutta 
käyttäjää vuoden 2015 aikana. 

 Suunnistajan tablettiversio. Tavoitteena irtonumeromyynti, uudet käyttäjät ja uudet 
sisällöt. 

 Vapaa lähtöaikakokeilu kansallisiin kilpailuihin. Tavoitteena joustavuus. 

 Erilaiset kampanjat ja kilpailut Nuori Suunta- ja lisenssikorttien lunastamiseen, Suun-
nistajan tilaamiseen ja tablettiversion ostamiseen 

 

5. VIESTINTÄ 

5.1. Yleistä 

Vuoden 2015 viestinnässä painopisteeksi nousee sähköinen viestintä sekä liiton nettisi-
vuston että Suunnistaja-lehden tablettiversion ansiosta. 

Viestintätiimillä on edelleen merkittävä rooli liiton kaikkien toimialojen materiaali- ja sisäl-

löntuotannossa. Myös materiaalituotannossa hyödynnetään sähköisiä kanavia aiempaa 

enemmän. 

Viestinnän tehtäviä toteuttavat yhteistyössä viestintäpäällikkö ja toimitussihteeri. Sähköi-

sen median asiantuntijan työaika on 80 prosenttia ja hänen tehtävänään on koordinoida ja 

kehittää suunnistustapahtumien televisiointia sekä Suunnistusliiton sähköistä viestintää, 

Kesälomien ajaksi palkataan kesätoimittaja. 

Viestinnän organisaatiota täydentää luottamushenkilöistä koostuva viestintä- ja markki-

nointiryhmä. 

5.2. Ulkoinen viestintä 

Ulkoisen viestinnän toimenpiteillä varmistetaan ja lisätään suunnistuksen yleistä sekä yk-

sittäisten tapahtumien ja urheilijoiden näkyvyyttä Suomen mediassa. Kauden aikana jär-
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jestetään maajoukkueen aikatauluihin sovittaen lehdistötilaisuuksia. Tavoitteena on nos-

taa tuttujen kasvojen lisäksi esille uusia urheilijoita. 

Suunnistusliitto on aktiivinen ulkoisessa viestinnässään – liitto tuottaa omaa kuvaa tv-

uutisointiin tärkeimmistä kansainvälisistä ja kotimaisista tapahtumista, joissa Yle ei ole 

mukana (esimerkiksi MM-hiihtosuunnistus, SM-kisat jne.). Liiton ulkoiseen viestintään 

kuuluvat myös televisioinnin kehittäminen, tiedotteet, sähköiset uutiskirjeet, nettisivut sekä 

sosiaaliseen mediaan tuotettu sisältö. Näiden tueksi tarjotaan aktiivisesti medialle jut-

tuideoita sekä tuotetaan muuta viestintää tukevaa taustamateriaalia (esimerkiksi Suunnis-

tuksen mediaopas). 

5.3. Suunnistaja-lehti 

Suunnistaja-lehti ilmestyy vuoden 2015 aikana yhdeksän kertaa. Lehdestä julkaistaan 

printtilehden lisäksi myös tablettiversio, jota voidaan hyödyntää myös irtonumeromyynnis-

sä ja tilaajamarkkinoinnissa. Tablettiuudistuksen yhteydessä uudistetaan myös printtileh-

den visuaalinen ilme. Lehti painetaan Grano Oy:ssä ja tablettiversio toteutetaan Triobo-

julkaisualustalla. 

Ilmoitusmyynnin tavoitteiden toteutumiseksi ideoidaan uusia ilmoittajia, jotta vaikeassa ta-

loustilanteessa pystytään ilmoitusmyynnin volyymi pitämään tavoitteissa. 

Suunnistaja-lehden alustava ilmestymisaikataulu vuonna 2015: 

Lehti Aineisto Ilmestyy Suunnitellut arvokisamatkat 

ulkomaille 

01 / 2015  6.2.  

02 / 2015  20.3. 
MM-hisu 

03 / 2015  24.4.  

04 / 2015  29.5.  

05 / 2015  3.7.  

06 / 2015  28.8. 
MM-suunnistus, MM-pysu 

07 / 2015  16.10.  

08 / 2015  20.11.  

09 / 2015 
 18.12. 

 

5.4. Tablettiversio 

 Suunnistaja-lehden tablettiversion julkaiseminen printtilehden rinnalla on iso uudistus. Se 

ei korvaa paperilehteä, eivätkä ne ole sisällöllisesti täysin yhteneviä eli kyse ei ole näköis-

lehdestä. Tablettilehdellä haetaan lisäarvoa paitsi sisällöllisesti myös ilmoittajille. Tabletti-

lehteen voidaan liittää animaatioita, videoita, kuvasarjoja jne. Tablettilehti mahdollistaa ir-

tonumeromyynnin ja monipuolisen käytön myös printtilehden tilaajamarkkinointiin. 

Tablettilehden tavoitteena on tavoittaa uutta ja nuorempaa lukijakuntaa. Tablettilehti vie 

Suunnistaja-lehden urheilulehtien edelläkävijäksi. Julkaisualustan käyttöönotto mahdollis-

taa myös muiden materiaalien julkaisemisen tablettia varten. 

5.5. Materiaalituotanto 

Viestintä tekee yhteistyötä liiton muiden toimialojen kanssa tuottamalla näiden tarpeisiin 

materiaaleja kuten esitteitä, koulutus- ja pr-materiaaleja. Materiaaleja toteutetaan mahdol-

lisuuksien mukaan sähköisenä.  
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Suunnistusliiton viestintä tuottaa ostopalveluna Kansainväliselle suunnistusliitolle (IOF) 

tämän tarvitsemia materiaaleja (Inside Orienteering -nettilehti, Orienteering World -lehti 

ym.). Lisäksi Suunnistussäätiön nettisivujen päivitysvastuu on Suunnistusliiton viestinnäl-

lä. 

5.6. Sähköinen viestintä 

Sähköisessä viestinnässä vuoden 2015 painopiste on loppuvuodesta 2014 aloitetun netti-

sivustojen uudistuksen viimeistely sekä keskinäinen yhdenmukaistaminen. 

Suunnistusliitto on aktiivinen sosiaalisessa mediassa (Facebook ja Twitter).  

 

6. NUORISOTOIMINTA     

6.1. Yleistä 

Strategian mukaisesti SSL:n nuorisotoiminnan toimilla edistetään lajin ja seuratoiminnan 

kehittymistä siten, että lajin nuorisotoiminta on houkuttelevaa, arvostettua, menestystä tu-

kevaa ja näkyvää.  Toiminnan painopiste on seurojen toiminnan tukemisessa. Tavoitteena 

on, että laadukasta toimintaa on tarjolla mahdollisimman monella paikkakunnalla ja että 

toiminta kiinnostaa eri-ikäisiä ja -tasoisia harrastajia, heidän huoltajiaan ja harrastusta jär-

jestäviä seuratoimijoita. 

Houkuttelevuus 

 Suunnistus on lapsia ja nuoria kiinnostava ja houkutteleva      urheilumuoto 

 Suunnistus houkuttelee mukaan innostuneita ohjaajia ja      valmentajia 

Keinot: 

Suunnistuksen houkuttelevuutta edistetään kehittämällä suunnistusta lajina suuntaan, jo-

ka houkuttelee lapsia ja nuoria suunnistuksen pariin ja ehkäisee drop out’ia. Tärkeää on 

tehdä laji entistä sopivammaksi eri ikäryhmille ja eri tasoisille harrastajille. Houkuttelevuu-

den lisäämiseksi kartoitetaan uusien teknisten sovellusten (esim. karttapalvelut) käyttö-

mahdollisuuksia.  Liitotason toimet ja seuratoiminnan avuksi kehitettävät työkalut tukevat 

lasten ja nuorten suunnistustaitojen kehittymistä sekä fyysisten ominaisuuksien kehittä-

mistä. Toiminta toteutetaan lasten ja nuorten kehitysvaiheet huomioiden. 

Lajin houkuttelevuus ohjaajien ja valmentajien silmissä syntyy hyvistä malleista ja ohjeista 

sekä helposti saavutettavista mielekkäistä koulutuksista, tapaamisista, viestinnästä jne. 

    Arvostus 

 SSL:n ja seurojen nuorisotoimintaa arvostetaan laajasti 

 Seuroissa on palkattuja lasten ja nuorten ohjaajia / valmentajia 

Keinot: 

Arvostus syntyy hyvien toimintamallien (esim. harjoitusmallit, ohjeet ja viestintä) ja innos-

tuneiden toimijoiden välityksellä. 

Seurojen palkkaamat toimijat on yksi tapa toteuttaa seuratoimintaa. Viestitään seuroille 

toimivista toteutusmuodoista. 

   Menestys 

 Nuorisosuunnistus luo edellytyksiä huippu-urheilulle  

 Nuorisosuunnistus luo edellytyksiä aktiiviselle harrastukselle     ja seuratoiminnalle 

Keinot: 

Laadukas toiminta tukee lasten ja nuorten suunnistustaitojen sekä fyysisten ominaisuuk-

sien kehittämistä. Toiminta on toteutettu lasten ja nuorten kehitysvaiheet huomioiden. 

Nuorisosuunnistuksen tapahtumat, mallit ja käytänteet tukevat laadukasta lasten ja nuor-
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ten seuratoimintaa. Laadukas seuratoiminta tarjoaa mielekkään harrastuksen sekä tavoit-

teelliseen kilpailutoimintaan suuntautuneille että vähemmän tavoitesuuntautuneille nuorille 

suunnistajille.  

Näkyvyys 

 Seurat viestivät nuorisotoiminnastaan aktiivisesti alueen mediassa. 

 Nuorten päätapahtumat näkyvät valtakunnallisessa mediassa. 

Keinot: 

Kannustetaan seuroja viestimään toiminnastaan.  

Edistetään päätapahtumien viestintää. 

Nuori Suunta -tuotteet (linjaukset, tapahtumat, koulutukset, tapaamiset ja materiaalit) ovat 

nuorisotoiminnan peruspilareita. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan seuroilta saatu 

palaute.  Nuori Suunta -tuotteiden välityksellä kehitetään, tuetaan ja rekrytoidaan seurojen 

ohjaaja- ja osaajaverkostoa, jolloin seurojen nuorisotoiminta vahvistuu ja on yhä laaduk-

kaampaa. Laadukas seuratoiminta houkuttelee runsaasti lapsia mukaan toimintaan, var-

mistaa innostuneille kehittymisen mahdollisuuksia ja drop out on entistä vähäisempää.  

Nuorisotoiminnan kehitystyön painopisteenä on koulutusten ja kouluttajatiimin kehittämi-

nen, sekä sisällöllisistä asioista viestiminen. 

Jatkuvasti etsitään uusia kehitystoimia, jotka edistävät nuorten sitoutumista lajiin ja innos-

tusta kilpailutoimintaan. Hyviksi valittuja kehitystoimia lähdetään edistämään, mikäli re-

surssit antavat niihin mahdollisuuden.   

Nuorisotoiminnan toimialasta vastaavat nuorisopäällikkö ja nuorisotoiminnan kehityspääl-

likkö. 

Nuorisopäällikön ja kehityspäällikön tukena toimii nuorisoryhmä, joka vastaa nuorisotoi-

minnan linjauksista. Valmentajakoulutuksen tason 1 kouluttajatiimi (13 henkilöä) ja ohjaa-

jakoulutusten kouluttajien luotsitiimi (12 henkilöä) vastaavat valmentajakoulutuksen tason 

1 ja ohjaajakoulutuksen kouluttamisesta. Tervetuloa ohjaajaksi -koulutukselle ja Lasten ja 

nuorten kilpailutapahtuman järjestäminen -koulutukselle on kouluttajaverkosto samoin 

kuin koulusuunnistuksen Rastiseikkailun järjestäminen -koulutuksille. Nuorten Jukola -

johtoryhmä vastaa Nuorten Jukolaan liittyvistä asioista. 

6.2. Seurojen toiminnan tukeminen 

6.2.1. Yleistä 

SSL:n tuki seuroille on ohjaaja- ja valmentajakoulutusta, tapaamisia ja materiaalia. Seuro-

jen nuorisovastaavia informoidaan ajankohtaisista asioista sähköisellä Nuori Suunta -

uutiskirjeellä ja liiton nettisivuilla sekä tapaamisissa. Suunnistaja-lehti ja sähköinen Kuu-

sikko Kuiskailee -lehti toimivat oleellisina tiedonvälityskanavina. Seuroja kannustetaan ja 

ohjeistetaan OKM:n seuratuen hakuun.  

Kehitetään ja edistetään yhdessä huippusuunnistuksen toimialan kanssa nuorten tavoit-

teellisen kilpaurheilun toimia ja kilpailutoimialan kanssa lasten ratamestaritoimintaa ja kil-

pailutoimintaa. 

6.2.2. Koulutus ja luotsitoiminta 

Koulutustoiminnan tavoitteena on lisätä ohjaajien, valmentajien ja lasten kilpailujen järjes-

täjien määrää sekä lisätä heidän osaamistaan. 

Alle 12-vuotiaiden ohjaajille ja nuorisotoimintaa käynnistäville seuroille suunnattua ohjaa-

jakoulutusta päivitetään jatkuvasti. Luotsitiimin tapaamisia ja kouluttajakoulutuksia järjes-

tetään vuoden aikana 1 – 2. Luotsitiimiä täydennetään tarpeen mukaan. 
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Valmentajakoulutuksen taso 1 uudistui syksyllä 2014. Tätä uutta koulutusta hiotaan en-

simmäisten käyttäjäkokemusten jälkeen. Koulutus on kohdennettu 11–17-vuotiaiden aloit-

televille seuravalmentajille.  

Ohjaaja- ja valmentajakoulutuksia markkinoidaan yhteistyössä. 

”Lasten ja nuorten kilpailutapahtuman järjestäminen” -koulutuksia järjestetään yhteistyös-

sä alueiden kanssa sekä seurojen tilauksesta. Koulutusta päivitetään vuosittain sääntöuu-

distusten ja lasten kilpailutoiminnan suositusten mukaiseksi. 

Uusille ohjaajille suunnattuja Tervetuloa ohjaajaksi -koulutuksia vetävät sekä suunnistuk-

sen valtakunnallinen kouluttajaryhmä että sinettiseuroihin koulutetut kouluttajat.  

Olé kartalla! -kouluhankkeen Rastiseikkailujen järjestämisen tueksi tarjotaan Rastiseikkai-

lun järjestäminen -koulutuksia. Kouluttajina toimivat alueelliset koulukoordinaattorit. Kou-

lukoordinaattoreiden vetämiä Veso-koulutuksia järjestetään kysynnän mukaan. 

6.2.3. Yhteydenpito seuraohjaajiin ja -valmentajiin 

Avoin valtakunnallinen ohjaajatapaaminen järjestetään helmikuussa Tanhuvaaran urhei-

luopistolla Savonlinnassa. Samassa yhteydessä Nuorten tiimi toteuttaa Nuorten leirin.  

Sähköistä Kuusikko kuiskailee -ohjaajalehteä toimitetaan 2-3 tiivistä, infoa sisältävää nu-

meroa. Lehden sisältö palvelee myös uusien kehittämistoimien jakelukanavana. Nuori 

Suunta -uutiskirjeitä lähetetään sähköisesti 6–8 kertaa.  

Tiedotuksessa ja tapaamisissa viestitään hyviksi koetuista seuratoiminnan malleista, tule-

vista tapahtumista, kehittämiskohteiksi valituista toimista ja muista ajankohtaisista asiois-

ta. 

Valmentajakoulutuksen tason 1 Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa sisällöistä 

viestitään laajemminkin, jolloin nuorten seuravalmennuksen toteutusmuodot nousevat tie-

toisuuteen ja puheenaiheeksi. 

6.2.4. Materiaali 

Seurojen käytössä on aikaisempien vuosien tapaan sekä maksullista että ilmaista koulu-

tus- ja markkinointimateriaalia.    

Mikäli yhteistyösopimus Osuuspankin kanssa jatkuu, päivitetään Hippo-materiaali ajanta-

salle. Hippo-suunnistuskoulua toteuttavat seurat saavat veloituksetta käyttöönsä suunnis-

tuskoulun järjestämiseen liittyvää materiaalia. 

Lajin paikallista markkinointia varten toimitetaan edelleen seurojen käyttöön markkinointi-

paketteja. Seurojen käyttöön valmistetaan nuorisosuunnistusesite. 

Nuori Suunta -kortin lunastaville nuorille toimitetaan mahdollisuuksien mukaan etutuote.   

6.3. Lajituotteita ja tapahtumia eri ikäryhmille 

6.3.1. Lasten ja nuorten kilpailut 

Kilpailutoiminta on tärkeä osa suunnistusharrastusta lapsille ja nuorille. Heille järjestettä-

vien kilpailutapahtumien laatu on ensiarvoisen tärkeää, jotta kilpailumaailma tulisi tutuksi, 

innostus kilpailemiseen säilyy ja halukkailla on mahdollisuus kehittyä urheilijana lajissa. 

Kilpailutoimialan kanssa tehdään yhteistyötä lasten ja nuorten kilpailutapahtumien järjes-

tämiseen liittyvien sääntöjen ja ohjeiden kehittämiseksi ja niiden tuntemuksen lisäämisek-

si.  

’Lasten ja nuorten kilpailutapahtumien järjestäminen’ -koulutukset järjestetään yhteistyös-

sä alueiden kanssa kevättalvella. Koulutusten tavoitteena on lisätä osaamista hyvien kil-
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pailujen järjestämiseksi, helpottaa tapahtumien järjestämistä, nostaa tapahtumien laatua 

ja lisätä tapahtumien määrää.  

Koulutuksen kautta edistetään myös seurojen omien, paikallisten tai alueellisten lasten 

kilpailujen järjestämistä ja tapahtumien laatua. Nämä ovat tärkeitä askelmia kilpailemisen-

polulla. 

6.3.2. Valtakunnalliset tapahtumat 

15–16-vuotiaiden VOL-leirit siirretään järjestettäväksi heinä-elokuun vaihteessa, kahtena 

erillisenä 4 vrk:n mittaisena leirinä. Leirin valintakriteerit pysyvät ennallaan. Leirien ensisi-

jaisena tavoitteena on kannustaa ja opastaa nuoria tavoitteellisessa kilpaurheilussa ja har-

joittelussa.  

Hiihtosuunnistuksen VOL -leirien järjestämisestä vastaa Vuokatin urheiluopisto. 

Pyritään käynnistämään pyöräsuunnistuksen VOL-leiri tai vastaava.  

Leimaus -leiri järjestetään 2. – 6.6. Tanhuvaaran urheiluopistolla Savonlinnassa opiston ja 

Olavin Rastin yhteistyönä. Leiri on tarkoitettu 8 - 18-vuotiaille.   

OK Raseborg järjestää 30. Nuorten Jukolan 22.8. Raaseporissa.  

13–14-vuotiaille suunnattu Kultainen kompassi -cup toteutetaan yhteistyössä alueiden 

kanssa. Finaaliviikonlopun järjestäjä tarjoaa ohjelmallisen leirin finaalikilpailun lisäksi. 

Kannustetaan alueita toteuttamaan Kultainen kompassi -cupin ikäryhmälle leiritoimintaan 

muutamia kertoja vuodessa.  

6.4. Laadukkaan seuratoiminnan edistäminen 

Reilua peliä rasteilla -ohjelman teemat ohjaavat nuorisotoiminnan toimia. Päihteettömyyttä 

ja Pelisääntöjen laatimista edistetään seuroille suunnatuissa Nuori Suunta -koulutuksissa 

ja materiaaleissa.  

6.4.1. Sinettiseurat 

Sinettiseuroja tuetaan tarjoamalla seuroille koulutus- ja materiaalitukea. Kannustetaan 

seuroja tekemään Valo ry:n Oman Seuran Analyysi ja tarjotaan seuroille SSL:n seurakou-

luttajan seurapäivää.  

Suunnistuksen sinettiseuroille järjestetään oma lajitapaaminen Valo ry:n valtakunnallisen 

sinettiseminaarin yhteydessä. Muita lajin omia sinettiseurojen tapaamisia järjestetään 

mahdollisuuksien mukaan.  

Kannustetaan uusia seuroja hakemaan sinettiä.   

6.4.2. Nuorten tavoitteelliseen kilpailutoimintaan liittyvä kehitystyö 

Nuorten tavoitteellisen kilpailutoiminnan kehittämistyötä toteutetaan yhteistyössä huippu-

urheilun kanssa. Kehitystyön toimintakustannukset jaetaan puoliksi huippu-urheilun toi-

mialan kanssa. Yhdessä huippu-urheilun kanssa linjataan ikäryhmän kehityskaaria, ryh-

mätoiminnan ja yksilöllisen valmennuksen toimintamalleja seuroissa, alueilla ja valtakun-

nallisesti 

Vuonna 2015 on kehitystoimien painopiste Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa 

(valmentajakoulutuksen taso 1) -koulutusten toteutukset ja viestintä koulutussisällöistä. 

Vuosina 2011–2013 toteutetun 11–15-vuotiaiden harjoitustoiminnan kehityshankkeen ko-

kemuksia ja tuotoksia on hyödynnetty uuden koulutuksen sisällössä. 

Käynnistetään vuonna 2016 toteutettavan seurojen harjoitustoiminnan kehittämiskokeilun 

suunnittelu. Valmistellaan harjoituskorttipaketin sähköistä julkaisumuotoa.  
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Edistetään viestinnällä ja koulutusten kautta valtakunnallisen, 11–15-vuotiaille suunnatun, 

Kasva Urheilijaksi -testistön käyttöä suunnistusseuroissa.  

6.4.3. Nuorten harrastetoiminnan kehittäminen, Nuorten tiimi 

Painopisteenä on hyvien toimintamallien jakaminen seuroille erityisesti Nuorten tiimin toi-

mien ja esimerkin kautta sekä ohjaajakoulutusten kautta.  

SSL:n Nuorten tiimi kokoontuu 2–5 kertaa vuodessa. Tiimin toiminta edistää nuorten har-

rastemahdollisuuksia ja nuorten osallisuuden lisäämistä seuroissa. Tiimi järjestää Nuorten 

leirin ohjaajatapaamisen yhteydessä. Tiimi ideoi ja kannustaa seuroja lisäämään nuorten 

osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia. 

SSL:n Nuorten tiimi kannustaa perustamaan alueellisia nuorten tiimejä. Alueellisten tii-

mien yksi toimintamuoto on Nuorten tapahtumapäivän järjestäminen alueella loppusyksyl-

lä. 

Suunnistusliiton Nuorten tiimi pyrkii löytämään yhteistyömuotoja muiden lajien nuorten 

toimijoiden kanssa. 

Rekrytoidaan osallistujaryhmä ja tuetaan osittain osallistumista pohjoismaiselle nuorten 

ohjaajien leirille 2null15 Norjan Raulandissa heinäkuun alussa. Leiri pidetään nuorten MM-

kilpailujen yhteydessä. 

6.4.4. Koulusuunnistuksen edistäminen 

Koulusuunnistuksen edistäminen on osa nuorisotoiminnan perustoimintoja. Toteuttami-
seen ei varata erillistä henkilöresurssia. Kouluissa toteutettava houkutteleva suunnistus-
toiminta markkinoi lajia mielekkäänä lasten harrastuksena ja tuo uusia harrastajia seuroi-
hin. 
 
Koulusuunnistusta edistetään Olé Kartalla! -toimintamallein, joita markkinoidaan opettajille 
ja kouluille Educa-messuilla ja Liikunnan opettajien opintopäivillä. Olé Kartalla! -sivuston 
sisältö pidetään ajantasaisena ja sitä kehitetään tarpeen mukaan. Seuroja kannustetaan 
toimimaan yhteistyössä koulujen kanssa 

Opettajan opas laajennetaan sisältämään käytännön harjoitusmalleja kolmelle eri taitota-

solle. Opas soveltuu myös käytettäväksi koulujen liikuntakerhoissa. Työstetään Suomen 

Ladun toteuttamaan Luokasta luontoon -hankkeeseen erilaisia suunnistuksen toteutus-

malleja. Hankkeen tavoitteena on koulupäivän liikunnallistamisen lisäksi luontotuntemus-

ten herättäminen.  

Kannustetaan seuroja ja kouluja valmistamaan MOBO-ratoja koulujen lähialueilta sekä 

kartoitetaan mahdollisuudet kehittää MOBOa palvelemaan paremmin koulusuunnistuksen 

tarpeita. 

6.5. Materiaalituotanto 

Nuorisotoiminta valmistaa yhteistyössä viestinnän kanssa koulutus-, markkinointi-, oheis- 

ja HIPPO-materiaalia. Seurojen käyttöön valmistetaan nuorisosuunnistuksen esite.  

 

Toimenpiteet Talousarvio 

+ tuotot 55 500 € 

Talousarvio 

- kulut 103 820 € 

 

Aikataulu Vastuuhlö 

 

Seurojen toimintaedellytysten vahvistaminen +16 500  -32 600    

Luotsitiimi:  

 luotsien ja valmentajakouluttajien koulutus, yhteiset 

tilaisuudet, materiaalia, uudet luotsit 

  helmikuu/syksy  
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Seuraohjaajien koulutus: 

 ohjaajakoulutukset, nuorten seuravalmennus suun-

nistusseurassa -koulutukset 

 lasten ja nuorten kilpailutapahtuman järjestäminen 

 tervetuloa ohjaajaksi -koulutus 

 koulutusten materiaali 

  koko vuosi  

Materiaalin tuottaminen: 

 myyntimateriaalin päivittäminen / uusintapainokset 

 HIPPO-materiaalin valmistus 

 oheis- ja markkinointimateriaalit   

    

Yhteistyöverkosto: 

 ohjaajatapaaminen  

 tiedotteet, Kuusikko kuiskailee nettilehti 

  jatkuvasti  

Lajituotteita ja tapahtumia eri ikäryhmille +35 800  -44 200    

VOL–leirit (2), Hisu-VOL   kesäkuu  

Leimaus-leiri Tanhuvaara   kesäkuu  

Nuorten Jukola Raasepori   elokuu  

Kultainen kompassi –cup Tampere   syyskuu  

Laadukkaan seuratoiminnan edistäminen +3 200  -13 900    

Sinettiseuratoiminta  

 tapaamiset, tuki seuroille 

  koko vuosi  

Kehitystyö ja yhteistyö huippusuunnistuksen kanssa 

 toimintamallit tavoitteellisen kilpaurheilun edistä-

miseksi 

  koko vuosi  

Lasten ja nuorten kilpailutapahtumien laadun edistämi-

nen ja paikallisten ja alueellisten kilpailujen edistämi-

nen 

  koko vuosi  

Nuorten Tiimin toiminta nuorten harrastemahdollisuuk-

sien ja osallisuuden lisäämiseksi 

  koko vuosi  

Koulusuunnistus   koko vuosi  

Muut kehittämistoimet   koko vuosi  

Nuorisotoiminnan hallinto   -13 100    

 nuorisoryhmä 

 päätoimisten kulut, kehityspäällikön kuluista ½ 

  vuokrakulut, tietoliikennekulut 

 jäsen- ja osanottomaksut 
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7. HUIPPUSUUNNISTUS 

7.1. Huippusuunnistuksen strategia ja tavoitteet 

Suunnistusliiton valmennuksen ja valmentajakoulutuksen linja perustuu valmennusjärjes-

telmäkuvaukseen, suunnistuksen lajianalyysiin, ensisijaisesti tutkittuihin, kokemuksen 

kautta hyväksi koettuihin valmennusmenetelmiin sekä sovittuihin, keskinäisiin toimintamal-

leihin. Suunnistusliiton valmennusjärjestelmäkuvausta, suunnistuksen lajianalyysiä, lajin 

tutkimussuunnitelmaa ja Urheilijan polku-sivustoa päivitetään säännöllisesti 

(ks.www.suunnistusliitto > Huippu > Info).  

Käytännön tasolla toimintaa ohjaavat kokonaisvaltainen, urheilijakeskeinen valmennusnä-

kemys sekä liiton strategiasta johdetut toiminta- ja taloussuunnitelmat. Tavoitteena on 

vahvistaa tavoitteellisten nuorten polkua ja kehittymistä lapsuusvaiheesta huippuvaihee-

seen, varmistaa maajoukkueiden ja sen parhaiden yksilöiden menestys ja menestyksen 

jatkuvuus sekä parantaa huippusuunnistuksen houkuttelevuutta, näkyvyyttä ja arvostusta.  

Arvokeskustelu on osa valmennus- ja kilpailutoiminnan arkea kaikilla tasoilla. Toiminta on 

vastuullista ja eettisesti kestävällä pohjalla. AD-ohjelmaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä 

Suomen Antidopingtoimikunnan kanssa. 

Liiton strategiassa huippusuunnistuksen tavoitteet on tiivistetty seuraavasti: 

Huippusuunnistuksen missio:  

Suunnistuksen valmennusjärjestelmä tuottaa menestyviä, vastuullisia ja arvostettuja huip-

pusuunnistajia sekä ammattitaitoisia valmentajia kaikissa lajimuodoissa.  

Suomalainen huippusuunnistus on menestyvää:  

Nousemme maailman parhaaksi suunnistusmaaksi Vuokatin MM-kilpailuissa vuonna 2013 

ja pidämme asemamme jatkossa. Hiihtosuunnistuksen ja pyöräsuunnistuksen MM-

kilpailuissa saavutamme maailmanmestaruuden vuosittain. Nuorten MM-kilpailuissa me-

nestymme kaikissa lajimuodoissa. Menestyvien urheilijoiden takaa löytyy ammattitaitoisia 

valmentajia. 

Suomalainen huippusuunnistus on houkuttelevaa: 

Huippusuunnistus on mielekäs valinta. Se on innostava, haastava, palkitseva ja arvostettu 

uravaihtoehto lahjakkaille ja motivoituneille nuorille. Suunnistusvalmentajana toimiminen 

on houkuttelevaa ja arvostettua. Valmentaja-, ohjaaja- ja ratamestarikoulutuksemme on 

laadukasta ja kannustaa uusia toimijoita lajin pariin. 

Suomalainen huippusuunnistus on näkyvää: 

Huippusuunnistus näkyy mediassa. Lajiformaatteja kehitetään osittain TV-näkyvyyden li-

säämiseksi ja sen jatkuvuuden varmistamiseksi. Huippusuunnistajat ja -valmentajat ovat 

tunnettuja ja esiintymistaitoisia. Huippusuunnistuksen valmennus-, kilpailu- ja koulutus-

toiminnasta viestiminen on avointa ja se tavoittaa tehokkaasti kohderyhmänsä. 

Suomalainen huippusuunnistus on arvostettua: 

Suomalaiset arvostavat huippusuunnistusta ja huippusuunnistajia. Huippusuunnistus ja 

suunnistusvalmennus ovat lajin parissa toimivien keskuudessa arvostettuja. Olemme 

suunnistusmaailman aktiivisia ja johtavia osaajia valitsemillamme alueilla. 

Huippusuunnistajat sekä heidän tavoitteitaan tukeva toimijoiden verkosto oivaltavat me-

nestyksen ja kehittymisen kannalta oleellisen kaikissa lajimuodoissa. Huippusuunnistajien 

ammattimainen ja kokonaisvaltainen valmentautuminen sekä huippujen yksilöllisesti ra-

kennettu, optimaalinen valmennusympäristö johtavat onnistumisiin oikealla hetkellä. 

Suunnistuksen valmennusjärjestelmä houkuttelee mukaan lahjakkaita nuoria, joiden kehit-

tymistä ja menestystavoitteita kyetään eri tahojen toimesta tukemaan urheilu-uran edetes-

sä. 
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7.2. Valmennusjärjestelmän kehittäminen 

Valmennusjärjestelmän mukaista valmennus- ja kilpailutoimintaa sekä valmentaja- ja oh-

jaajakoulutusta kehitetään tavoitteiden suunnassa ja yhteistyössä eri toimijoiden kesken.  

Vuoden 2015 toiminnassa toteutuvia uudistuksia ja tehostamistoimenpiteitä ovat: 

    suunnistusmaajoukkueen toimintamallin uudistaminen alkukaudelle nuorten läpimurron 

mahdollistamiseksi 

    osallistuva asiantuntijuus: asiantuntijoiden tehostettu hyödyntäminen valmennus- ja 

koulutustoiminnassa (ex-huiput, oman lajin ”erikoisosaajat”, HUY:n asiantuntijat)  

    seurojen valmennustoiminnan tehostaminen ja aktivoiminen: liiton ja seurojen välisen 

valmennuksellisen vuoropuhelun lisääminen, seuravalmentajien kutsuminen osalle 

valmennusryhmien kotimaan leireistä ja lajianalyysin ”jalkauttaminen” seuro-

jen/valmentajien/urheilijoiden arkeen 

    liiton antidopingohjelman päivittäminen; edellinen vuodelta 2006 

7.3. Valmennuksen tukitoimet 

Suunnistusliiton huippu-urheilun linjauksia ja toiminnan kehittämistä tukee huippusuunnis-

tusryhmä. Työryhmän esittelijänä ja huippusuunnistuksen johtajana toimii päätoiminen 

valmennuspäällikkö. Valmennuspäällikön lisäksi huippusuunnistuksen parissa työskente-

lee päätoiminen suunnistuksen päävalmentaja (100 %), kolme päätoimista nuorten olym-

piavalmentajaa (100 %), hiihtosuunnistuksen päävalmentaja (50 %), valmennussihteeri 

(50 %), noin 10 maajoukkue-/ryhmävalmentajaa (oto), noin 20 valmennuksen tukihenkilöä 

(oto) ja noin 10 valmentajakoulutuksen kouluttajaa (oto). Nuorisotoiminnan kehityspäällik-

kö (100 %) toimii niin huippusuunnistuksen kuin nuorisotoiminnan parissa.  

7.4.  Huippusuunnistuksen valmennus- ja kilpailutoiminta 

Huippusuunnistuksen kansainvälinen kilpailukalenteri 2015–2017  

 

SUUNNISTUS 2015 SUUNNISTUS 2016 SUUNNISTUS 2017 

MM (GBR) MM (SWE) MM (EST) 

MC (AUS, SWE/NOR, GBR, SUI) MC (CZE, POL, SWE, SUI) MC 

- - World Games (POL) 

- EM (CZE) - 

Nuorten MM (NOR) Nuorten MM (SUI) Nuorten MM (FIN) 

Nuorten EM (ROU) Nuorten EM Nuorten EM 

HIIHTOSUUNNISTUS 2015 HIIHTOSUUNNISTUS 2016 HIIHTOSUUNNISTUS 2017 

MM (NOR) - MM (RUS?) 

- MC (FIN, NOR, AUT) - 

EM EM (AUT) EM 

Nuorten MM (NOR) Nuorten MM (AUT) Nuorten MM 

Nuorten EM (NOR) Nuorten EM (AUT) Nuorten EM 

PYÖRÄSUUNNISTUS 2015 PYÖRÄSUUNNISTUS 2016 PYÖRÄSUUNNISTUS 2017 

MM (CZE) MM (POR) MM  

MC MC MC 

EM (POR) - EM 

Nuorten MM (CZE) Nuorten MM (POR) Nuorten MM 
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TARKKUUSSUUNNISTUS 2015 TARKKUUSSUUNNISTUS 2016 TARKKUUSSUUNNISTUS 2017 

MM (CRO) MM (SWE) MM 

- EM (CZE) - 

7.4.1.  Suunnistus 

Suunnistusmaajoukkueen päätavoite on Skotlannissa järjestettävissä MM-kilpailuissa, 

toissijaisena tavoitteena menestyminen yksittäisissä maailmancupin kilpailuissa. MM-

kilpailujen lisäksi maailmancupissa kisataan Australiassa, Ruotsissa, Norjassa, ja Sveit-

sissä. Australian maailmancupiin ei osallistuta liittojohtoisesti. 

Aikuisten valmennusryhmien toiminta uudistuu merkittävästi aiemmasta. A- ja B-

maajoukkueen sekä 21–23-vuotiaiden talenttiryhmän toiminta yhdistetään vuoden alku-

kolmanneksella; tavoitteena on mahdollistaa nuorten urheilijoiden läpimurto maajoukku-

eeseen. Ryhmiin kuuluu 28 urheilijaa, minkä lisäksi leireille kutsutaan urheilijoita, jotka ei-

vät kuulu nimettyihin valmennusryhmiin. Maajoukkueen sisällä urheilijoita tuetaan menes-

tyksen ja potentiaalin mukaan. Maajoukkueeseen kuuluvilla urheilijoilla on 500 euron ryh-

mämaksu. Suunnistusmaajoukkueen leiritys koostuu runsaasta sprinttipainotteisesta ko-

timaan leirityksestä, yhdestä Espanjan ominaisuusleiristä sekä MM-maastotyyppiin val-

mistavista ulkomaan leireistä. Sprinttivalmennus on osin eriytettyä muusta leirityksestä. 

Toukokuussa valittava MM-ryhmä jatkaa Skotlannin MM-leiritykseen; MM-ryhmän ulko-

puolelle jäävät talentit jatkavat omassa leirityksessään.  

Suunnistuksen saaman valmennustuen Huippu-urheiluyksiköltä arvioidaan olevan noin 

50 000 euroa (v. 2014: 55 000 €). Tuen kohdentamisesta sovitaan yhdessä HUY:n laji-

ryhmävastaavan kanssa. 

Suunnistusmaajoukkueen toiminnasta vastaa päävalmentaja Juha Taini nuorten olympia-

valmentaja Antti Harjun kanssa. Sprinttileiritystä koordinoi Kalle Rantala. Maajoukkueen 

matkanjohtajana ja varustehuollosta vastaavana toimii Petteri Vuorinen, lihashuollosta 

vastaa Olli Andersson ja lääkintähuollosta Katja Mjösund. Maajoukkuetoimintaa tehoste-

taan lisäämällä ”osallistuvaa asiantuntijuutta” (mm. HUY:n asiantuntijat, ex-huiput, lajin 

erikoisosaajat). Talenttiryhmän valmentajana toimii Jarmo Tonder, joka lisäksi koordinoi 

talenttitoimintaa. Talenttitoiminnan tavoitteena on systemaattisen seurannan ja ulkopuoli-

sen ohjauksen kautta tehostaa nuorten (21–23-v.), lupaavien suunnistajien valmennusta 

ja varmistaa menestyksen jatkuvuus jo huipulla olevien suunnistajien päättäessä uransa. 

Nuorten suunnistusmaajoukkueen päätavoitteet ovat Norjassa järjestettävissä nuorten 

MM-kilpailuissa ja Romaniassa järjestettävissä 16- ja 18-vuotiaiden EM-kilpailuissa. EM-

kilpailuihin valittavalla joukkueella on merkittävä omavastuuosuus. Kaikki näyttökilpailut 

ovat aiemmista vuosista poiketen kotimaassa. 

Nuorten Trimtex-ryhmällä (nuorten maajoukkueryhmä) on 5 ulkomaan ja 4 kotimaan leiriä. 

Ryhmään kuuluu 25 urheilijaa, joilla on 300–500 euron ryhmämaksu ja leirikohtaiset oma-

vastuut. Urheilijoiden henkilökohtaiset valmentajat sitoutetaan osallistumaan kotimaan 

teemaleireille 0–200 euron, koulutustason perusteella porrastetulla omavastuulla. Ulko-

maan leirityksessä tehdään tiivistä yhteistyötä Puolustusvoimien Urheilukoulun kanssa. 

Trimtex-ryhmän ja nuorten maajoukkueen toiminnasta vastaavat nuorten olympiavalmen-

tajat Markus Lindeqvist ja Antti Örn. Uutena henkilöresurssina nuorilla on fysioterapeut-

ti/hieroja.  

Maajoukkueiden ja valmennusryhmien toiminnan laatua arvioidaan kauden päätyttyä ur-

heilijoille suunnatulla palautekyselyllä. 

7.4.2. Hiihtosuunnistus 

Hiihtosuunnistusmaajoukkueen päätavoite on Norjassa järjestettävissä MM-kilpailuissa ja 

toissijainen tavoite Sveitsissä järjestettävissä EM-kilpailuissa. Kauden 2015–2016 maail-

mancup käynnistyy Ylläksellä marras-joulukuussa 2015. 
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Hiihtosuunnistusmaajoukkueen toiminnasta kantaa vastuun norjalainen päävalmentaja Ei-

vind Tonna. Maajoukkueen välinehuollosta vastaa Mika Tervala, lihashuollosta Niko Vouti-

lainen ja lääkintähuollosta Timo Sirola. Sopimukset ovat voimassa huhtikuun loppuun asti 

ja niiden jatkosta neuvotellaan maalis-huhtikuussa. 

Hiihtosuunnistusmaajoukkueen leiritys suunnitellaan keväällä. Leiritys painottuu kotimaa-

han, minkä lisäksi ulkomaan leirejä on yksi tai kaksi. Kilpailukauden jälkeen valittavilla A-

maajoukkueella on noin 1 500 euron ryhmämaksu. Leirityksen laajuus ja ryhmäkoko täs-

mentyvät Huippu-urheiluyksikön tukipäätöksen jälkeen. Leiriryhmän (B-maajoukkue) leiri-

tys noudattelee A-maajoukkueen leiriohjelmaa ja on omakustanteista. Maajoukkueleirityk-

sen tavoitteena on luoda edellytykset menestykselle kaudella 2015–2016.  

Hiihtosuunnistuksen saaman valmennustuen Huippu-urheiluyksiköltä arvioidaan olevan 

noin 5 000 euroa (v. 2014: 5 000 €). Tuen kohdentamisesta sovitaan yhdessä HUY:n laji-

ryhmävastaavan kanssa. 

Nuorten hiihtosuunnistusmaajoukkueen päätavoite on Norjassa järjestettävissä nuorten 

MM-kilpailuissa ja 17-vuotiaiden EM-kilpailuissa. Nuorten EM-kisamatka on osallistujille 

täysin omakustanteinen ja nuorten MM-kisoihin osallistuvilla on aiemmista vuosista poike-

ten merkittävä, noin 400–500 euron omavastuu. Nuorten hiihtosuunnistusmaajoukkueen 

toiminnasta vastaa Antti Autio. Välinehuollosta vastaa Mika Tervala. Sopimukset ovat 

voimassa huhtikuun loppuun asti ja niiden jatkosta neuvotellaan maalis-huhtikuussa. 

Nuorten talenttiryhmän (nuorten maajoukkueryhmä) syksyn leiritys suunnitellaan kilpailu-

kauden jälkeen. Leirien kulut katetaan ryhmämaksuilla ja omavastuuosuuksilla. Nuorten 

MM-ryhmän urheilijoiden (noin 15 urheilijaa) omavastuut ovat noin 1500 euroa.  

Haastajaryhmän tarkoituksena on tarjota kehityshaluisille ja motivoituneille 15–25-

vuotiaille tasokasta hiihtosuunnistuksen leirivalmennusta ja ohjausta omatoimisen harjoit-

telun laadun parantamiseen. Tärkeänä tavoitteena on suunnata urheilijoiden harjoittelua jo 

peruskuntokauden alusta lähtien selkeämmin lajin erityisvaatimusten suuntaan sekä laa-

jentaa määrätietoisesti huipulle tähtäävien hiihtosuunnistajien määrää koko valtakunnan 

alueella. Kokoamalla kehittymiseen ja menestykseen tähtäävät urheilijat yhteisille leireille 

saadaan aikaan hyvää keskinäistä sparrausta ja kilpailua. Haastajaryhmällä on 4–5 koti-

maan leiriä, leirivuorokausia yhteensä 20–25. Haastajaryhmän peruskuntokauden leiritoi-

minta organisoidaan tiiviissä yhteistyössä Vuokatin valmennuskeskuksen kanssa. 

Maajoukkueiden ja valmennusryhmien toiminnan laatua arvioidaan kauden päätyttyä ur-

heilijoille suunnatulla palautekyselyllä. Oto-valmentajien ja muiden oto-henkilöiden sopi-

musten jatkamisesta neuvotellaan maalis-huhtikuussa.  

7.4.3.  Pyöräsuunnistus 

Pyöräsuunnistusmaajoukkueiden päätavoite on Tsekissä järjestettävissä aikuisten ja 

nuorten MM-kilpailuissa. Aikuisten kv. ohjelmaan kuuluu lisäksi maailmancup ja Portuga-

lissa järjestettävät EM-kilpailut. Nuorten arvokilpailuohjelmaan on lisätty uutena 20- ja 17-

vuotiaiden EM-kilpailut, jotka järjestetään aikuisten kisojen tavoin Portugalissa. Aikuisten 

arvokilpailujoukkueilla on merkittävät omavastuut, nuorilla 100 % omavastuut.  

Pyöräsuunnistusmaajoukkueiden leiritys koostuu neljästä kotimaan ja kahdesta ulkomaan 

leiristä. Aikuisten maajoukkueeseen kuuluu 14 ja nuorten MM-ryhmään 10 urheilijaa, joilla 

on 700–1 000 euron ryhmämaksu. Maajoukkueiden valmennuksesta ja huollosta vastaa 

Jukka Niemi. Lisäksi leireillä ja kilpailumatkoilla on mukana apuvalmentajia. 

Maajoukkueiden ja valmennusryhmien toiminnan laatua arvioidaan kauden päätyttyä ur-

heilijoille suunnatulla palautekyselyllä. 
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7.4.4. Tarkkuussuunnistus 

 
Tarkkuussuunnistusmaajoukkue osallistuu Kroatiassa kesäkuussa järjestettäviin MM-
kilpailuihin ja toukokuussa Ruotsissa käytävään Pohjoismaiseen maaotteluun. Epäviralli-
seen tarkkuussuunnistuksen Eurooppa Cupiin ei osallistuta joukkueena, mutta kilpailijoita 
aktivoidaan osallistumaan osakilpailuihin. Suunnistusliitto kustantaa MM- ja PM-kilpailujen 
osanottomaksut sekä joukkueen muut kulut budjetin puitteissa. Joukkueiden koot ovat: 
MM-tarkkuussuunnistus 3+3 ja Tempo 4 sekä PM 5 + 5. Maajoukkueelle järjestetään kol-
me viikonloppuleiriä: talvella, keväällä ja kesällä. Maajoukkueiden omavastuuosuudet 
määritetään kauden aikana. Joukkueiden valintaohjeet on julkaistu syksyllä 2014. Maa-
joukkueen johtajana toimii Hannu Niemi. Lajin toiminnasta vastaavat lajipäällikkö Hannu 
Niemi, harrastepäällikkö Heikki Liimatainen ja tarkkuussuunnistuksen kehittämisryhmä.  

7.4.5. Urheiluakatemiat ja alueellinen valmennus  

Suunnistusliiton alueellinen valmennus koostuu sekä alueellisissa kasvukeskuksissa toi-
mivista urheiluakatemioista/valmennuskeskuksista että perinteisistä aluevalmennusryh-
mistä. Alueellisen valmennuksen peruslähtökohtana on tukea parhaiden urheilijoiden – 
pääsääntöisesti suunnistajien – päivittäistä harjoittelua sekä tarjota koti- ja ulkomaan leiri-
tystä perusharjoittelun tueksi. Valmennuksen käytännön toteutuksessa otetaan lähtökoh-
taisesti huomioon alueiden erilaisuus. Hiihtosuunnistuksen aluevalmennusta toteutetaan 
haastajaryhmän toimintaan integroituna, pääsääntöisesti Vuokattiin keskitettynä leirityk-
senä. Kunkin alueen valmennusryhmien kokoonpanot, harjoituskalenterit ja muu toimin-
nan kannalta oleellinen tieto löytyvät liiton AV-sivustolta.  

AV-ryhmien urheilijat on valittu hakemusten, kilpailumenestyksen ja AV-hakutestien pe-
rusteella. Vuoden 2015 ryhmiin haki 214 urheilijaa, joiden päälaji oli lähes poikkeuksetta 
suunnistus. Ryhmiin valittiin 101 urheilijaa. Vuoden 2016 hakutestit järjestetään elo-
syyskuussa ja valinnat tehdään lokakuun alussa. 

Häme/Uusimaa/Varsinais-Suomi: 

Hämeessä (Tampere), Uudellamaalla (Helsinki) ja Varsinais-Suomessa (Turku) alueelli-
sen valmennuksen toteutuksesta vastaavat Suunnistusliiton palkkaamat nuorten olympia-
valmentajat, joiden päätehtävänä on alueen parhaiden suunnistajien valmennuksen jatku-
va tukeminen. Tampereen, Helsingin ja Turun urheiluakatemiat ja -lukiot ovat päivittäis-
valmennuksen tarjonnassa merkittäviä kumppaneita. Lisäksi nuorten olympiavalmentajat 
koordinoivat alueen seurojen välistä valmennusyhteistyötä. Tiivis yhteistyö seurojen kans-
sa mahdollistaa laadukkaan taitoharjoittelun. 

Valmennus painottuu nuorten olympiavalmentajien johdolla huippuryhmän, urheiluakate-
mian (ml. urheilulukio) ja AV+ -ryhmän päivittäisharjoittelun tukemiseen (n. 3–5 krt/vko). 
AV-ryhmän vuotuinen perustoiminta koostuu AV-taitoharjoituksista (n. 20 krt/vuosi), leiri-
päivistä (3–4 krt/vuosi), rata- ja maastotesteistä (3–5 krt/vuosi) sekä 5–6 valtakunnallises-
ta leiristä, joista 2–3 järjestetään ulkomailla. Leirit ovat omakustanteisia (100 %). Huippu-
ryhmän ryhmämaksu on 350 euroa, AV+:n ja urheiluakatemian valmennusryhmän 350 eu-
roa ja AV-ryhmän 150 euroa. 

Muut alueet: 

Muilla alueilla alueellisen valmennuksen toimintatavat ja vastuut vaihtelevat. Vaasan ur-
heiluakatemian ja Vöyrin urheilulukion valmennuksesta vastaa FSO:n (Finlands Svenska 
Orienteringsförbund) palkkaama päätoiminen suunnistusvalmentaja, jonka vastuulla on li-
säksi Lännen (E-P, K-P, ÖID) aluevalmennus. Osassa urheiluakatemioita ja -lukioita tarjo-
taan suunnistus- tai hiihtosuunnistusvalmennusta, osassa lajivalmennus on integroitu 
muiden lajien valmennukseen. 
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AV-ryhmän vuotuinen toiminta koostuu 5–6 valtakunnallisesta leiristä, joista 2–3 järjeste-
tään ulkomailla. Leirit ovat omakustanteisia (100 %). Alueet voivat tarjota lisäksi leiripäiviä, 
harjoituksia ja testejä mm. yhteistyössä seurojen kanssa. Ohjeellinen ryhmämaksu on 0–
150 euroa valmennustarjonnasta riippuen. Ryhmiin valitaan valintakriteereiden mukaisesti 
15–20-vuotiaille urheilijoita.  

Suunnistusliitto kannustaa monipuoliseen alueiden ja seurojen väliseen valmennusyhteis-
työhön sekä aluevalmennusta pienempien, seurojen välisten "toiminnallisten yksikköjen" 
perustamiseen.  

Urheiluakatemiat: 

Urheiluakatemiat ovat alueellisia yhteistyöverkostoja, joiden yhtenä keskeisenä tavoittee-
na on tukea urheilijoiden kouluttautumista haluamalleen alalle tai ammattiin urheilu-uran 
ohessa. Urheiluakatemian toimijoita ovat lajiliitot ja seurat, alueen oppilaitokset, julkinen 
sektori sekä erilaiset tukipalvelujen tarjoajat. Urheilijat valitaan akatemioihin hakemukses-
ta. Akatemioiden valmennus- ja palvelumaksuissa on eriäviä käytäntöjä. 

Urheiluakatemioista Tampere, Helsinki ja Turku ovat liittojohtoisen valmennuksen merkit-
tävimmät kumppanit. Niissä toimii päätoiminen suunnistusvalmentaja (nuorten olympia-
valmentaja). Näiden kolmen urheiluakatemian valmennusryhmiin valinta perustuu alue-
valmennuksen (AV+) valintakriteereihin. Lisäksi yhteistyö on tiivistä Vaasan urheiluakate-
mian kanssa. Lisäksi tavoitteena on Keski-Suomen Urheiluakatemian (Jyväskylä) suun-
nistus- ja hiihtosuunnistusvalmennuksen käynnistäminen ja valmentajan rekrytointi.  

Suunnistusliiton urheiluakatemiatoiminnasta vastaa valmennuspäällikkö Urheiluakatemia- 
ja -oppilaitosvalmennuksen toimintatavat yhdenmukaistetaan. Lajivalmennusta kehitetään 
suunnistuksen akatemiavalmentajien (pääsääntöisesti nuorten olympiavalmentajia) ja 
muiden lajien valmentajien kanssa.  

Valtakunnalliset urheiluoppilaitokset: 

Valtakunnallisen erityistehtävän saaneiden urheiluoppilaitosten tehtävänä on tarjota moti-
voituneille, huipulle tähtääville urheileville nuorille mahdollisuus valmentautumiseen opis-
kelun ohella. Urheiluoppilaitokset pyytävät lajiliitoilta pisteytyksen hakijoiden urheilullisesta 
tasosta ja potentiaalista. Urheiluoppilaitoksiin hakevien suunnistajien pisteytyksessä huo-
mioidaan kilpailumenestyksen lisäksi Kasva urheilijaksi -ominaisuustestien tulokset. Tes-
tejä järjestetään maalis-huhtikuulla ainakin Helsingissä, Tampereella, Turussa, Vaasassa, 
Kouvolassa ja Rovaniemellä. Oppilaitokset voivat lisäksi järjestää omia testejä oppilaitos-
pisteytyksen tueksi. 

Suunnistuksella on lajivalmennuksen myötä vahva asema Mäkelänrinteen (Helsinki), Kert-
tulin (Turku), Sammon (Tampere) ja Vöyrin urheilulukioissa. Muissa urheilulukioissa 
suunnistajat, hiihtosuunnistajat ja pyöräsuunnistajat valmentautuvat pääsääntöisesti mui-
den lajien valmentajien johdolla.  

Virallisten urheiluoppilaitosten lisäksi Suomessa on useita urheilupainotteisia lukioita ja 
ammattioppilaitoksia, joissa nuoren urheilijan on myös mahdollista opiskella urheilun eh-
doilla. Hankasalmen suunnistuslukio on urheilupainotteinen lukio, jossa on päätoiminen 
valmentaja. 

Puolustusvoimien Urheilukoulu: 

Puolustusvoimien Urheilukoulu on nuorten huippu-urheilijoiden ja sotilasurheilijoiden val-
takunnallinen valmennuskeskus, joka tukee Puolustusvoimien edustusvalmennusryhmiä 
sekä toimii ikäluokkansa parhaiden urheilijoiden varusmiespalveluspaikkana. Suunnista-
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jien ja pyöräsuunnistajien valmennus on keskitetty syksystä 2014 alkaen Santahaminaan 
ja hiihtosuunnistajien keväästä 2014 alkaen Kajaaniin. 

7.5. Suunnistusliiton valmentajakoulutus 

Suunnistusliitto järjestää suunnistuksen valmentajakoulutusta tasoilla 1–3. Koulutukseen 

voidaan integroida soveltuvin osin myös hiihtosuunnistusta ja pyöräsuunnistusta. Lisäksi 

hiihtosuunnistuksen valmentajakoulutuksessa tehdään jatkossa yhteistyötä muiden lumila-

jien kanssa. Koulutukset toteutetaan omakustannusperiaatteella.  

Uudistettua valmentajakoulutuksen tasoa 1 Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa 

toteutetaan seurojen tai alueiden tekemien tilausten perusteella. Koulutuksia ja kouluttaja-

tiimiä koordinoi Katri Lilja. Kouluttajatiimin osaamista ja sitoutumista lisätään kokoamalla 

tiimi kaksi kertaa vuoden aikana. 

Tason 1 valmentajakoulutuksen tavoitteena on: 

- tavoittaa laaja joukko toimijoita,  

- lisätä ryhmävalmentajien määrää seuroissa ja aktivoida seurojen valmennustoimintaa, 

- antaa eväät 11–17-vuotiaiden seuravalmennuksen suunnitteluun ja organisointiin, 

- lisätä kiinnostusta valmentajan polulle ja kehittymiseen valmentajana, 

- kannustaa koulutuksen käyneitä kouluttautumaan henkilökohtaisiksi valmentajiksi (alka-

en tason 2 valmentajakoulutus). 

Suunnistusliitto tekee tasojen 2 ja 3 valmentajakoulutuksissa tiivistä yhteistyötä Suomen 

Urheiluopiston (Vierumäki) kanssa ja käyttää opiston oppimisalustaa. Suunta Huipulle -

kurssi (taso 2) käynnistyy syksyllä 2015 ja kaksi kurssin kolmesta lähijaksosta järjestetään 

alkuvuodesta 2016. Suunnistusvalmentajatutkinto (taso 3) käynnistyy joulukuussa 2014 ja 

jatkuu lokakuulle 2015. Kolmen Vierumäellä järjestettävän lähijakson lisäksi järjestetään 

yksi lähijakso Virossa Euromeetingin ja MM-leirin yhteydessä. Molempien kurssien pää-

kouluttajana toimii Antti Örn.  

Hiihtosuunnistuksessa tason 1 koulutusta järjestetään Vuokatissa haastajaryhmän leiri-

tyksen yhteydessä. Hiihtosuunnistuksen tason 2 koulutus integroidaan osaksi lumilajien 

valmentajakoulutusta Rovaniemellä ja Vuokatissa.  

Suunnistusvalmennusseminaari järjestetään Vierumäellä tammikuun lopussa. Seminaarin 

pääteemana on kokonaisvaltainen valmennus. Seminaarin myötä käynnistetään prosessi, 

jonka myötä lajianalyysiä ”jalkautetaan” seuravalmennuksen arkeen, valmentajien ja ur-

heilijoiden omaan toimintaympäristöön. 

Urheilijan polku -sivusto on oleellinen osa valmentaja- ja ohjaajakoulutuksia. Osaksi pol-

kua ja lajianalyysiä sekä kilpailu- ja valmennustoiminnan valintajärjestelmää on luotu lap-

suus-, valinta- ja huippuvaiheiden kokonaisvaltainen testistö, jonka tavoitetasot määritel-

lään tehtyjen tulosten pohjalta.  

7.6. Kansallinen huippukilpailutoiminta 

Suunnistuksen Huippuliigassa on 4–5 osakilpailua. Kokonaiskilpailun miesten ja naisten 

sarjan kolmelle parhaalle maksettava palkintosumma on yhteensä 9 500 euroa.  

Maailmanrankikilpailuja järjestetään suunnistuksessa kuusi, hiihtosuunnistuksessa neljä ja 

pyöräsuunnistuksessa kaksi. 

Suunnistuksen, hiihtosuunnistuksen ja pyöräsuunnistuksen edustusvalintaohjeista katsas-

tus- ja näyttökilpailuineen tekee päätöksen kunkin lajin valmennusjohto. Valintaohjeet on 

julkistettu loppuvuodesta 2014. Kansallista huippukilpailujärjestelmää kehitetään palvele-

maan kansainvälistä menestymistä, mm. järjestämällä katsastuskilpailuja mahdollisuuk-

sien mukaan kotimaassa. 



  TOIMINTASUUNNITELMA 2015 24 (38) 

 24.11.2014 

 

  

 

 

Suomen Suunnistusliitto ry, Radiokatu 20, 00093 VALO 
 

 
www.suunnistusliitto.fi 

 

 

7.7. Materiaalituotanto 

Yhteistyössä viestinnän kanssa tuotetaan arvokilpailujen joukkue-esitteet, valmentaja- ja 

ohjaajakoulutuksen esitteet sekä uusitaan tarvittaessa eri lajimuotojen PR-materiaali.  

7.8.  Huippusuunnistuksen kokonaisbudjetti lajiryhmittäin 

 

 Talousarvio 

+ tuotot 639 000 € 

Talousarvio 

- kulut 1 169 000 € 

Suunnistus (Foot-O) + 444 000 € - 787 000 € 

Hiihtosuunnistus (Ski-O) + 90 000 € - 193 000 € 

Pyöräsuunnistus (MTB-O) + 92 000 € - 120 000 € 

Tarkkuussuunnistus (Trail-O) + 13 000 € -  20 000 € 

Huippu-urheilun tukitoimet + 0 € -  49 000 € 

Yllä olevassa taulukossa esitetyt tuotot/kulut -luvut sekä jäljempänä esitetyt tuotot/kulut -

luvut sisältävät matkakustannusten omavastuuosuudet. Kaikille neljälle lajille yhteiset 

valmennuksen tukitoimen kulut on kuvattu erikseen.  

Huippu-urheilun budjetoitu tulos 530 000 € on edellisvuoden tasolla.  

Suunnistus 

Toimenpiteet Talousarvio 

+ tuotot 444 000 € 

Talousarvio 

- kulut 787 000 € 

Vastuuhenkilö 

Aikuisten maajoukkueet ja talentit, leiritys  + 127 000 € - 195 000 €  

 1.–21.3. Espanja 

 17.–22.3. MM 2016-leiri, Ruotsi 

 17.–24.6. MM-leiri, Skotlanti 

 15.–21.7. MM-leiri, Skotlanti 

 20.–26.8. MM 2016-leiri, Ruotsi 

 28.–30.9. MM 2017-leiri, Viro 

 marraskuu, info-leiri 

 osin eriytetty sprinttileiritys ja talenttileiritys 

 varusteet, välineet 

OK-tuki + 50 000 € 

omavast. + 70 000 € 

muut tuotot + 7 000 € 

 valmennuspäällikkö 

päävalmentaja 

kakkosvalmentaja ta-

lenttivalmentaja 

Aikuisten maajoukkue, kilpailu + 6 000 € - 71 000 €  

 2.–10.1. MC, Australia 

 3.–7.6. MC, Norja ja Ruotsi 

 1.–7.8. MM/MC, Skotlanti 

 2.–3.10. MC, Sveitsi  

 varusteet, välineet 

omavast. + 6 000 €  valmennuspäällikkö 

päävalmentaja 

kakkosvalmentaja 

Aikuiset, talenttien kv. kilpailutoiminta + 10 000 € - 11 000 €  

 25.–27.9. Euromeeting, Viro omavast. + 10 000 € 

 

 valmennuspäällikkö 

päävalmentaja 

talenttivalmentaja 

Nuorten maajoukkue ja talentit, leiritys + 93 000 € - 113 000 €  

 10.–11.1. Tallinna 

 23.–25.1. Vierumäki 

 14.–28.2. Espanja 

 2.–6.4. Ruotsi 

 15.–19.6. Norja, MM-joukkueen leiri 

 14.–16.8. Kärkölä 

omavast. + 78 000 € 

S-säätiö + 15 000 € 

 valmennuspäällikkö 

nuorten maajouk-

kuevalmentajat 
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 syyskuu, Sveitsi (MM2016-leiri) 

 marras-joulukuu, info-leiri 

 varusteet, välineet 

Nuorten maajoukkue, kilpailu + 14 000 € - 37 000 €  

 25.–28.6. 16- ja 18-v. EM, Romania 

 4.–10.7. nuorten MM, Norja 

 varusteet, välineet 

EM-omav. + 14 000 €  valmennuspäällikkö 

nuorten maajoukkue-

valmentajat 

Alueellinen valmennus + 151 000 € - 214 000 €  

 nuorten olympiavalmentajien palkka ja kulut 

 alueellinen valmennustoiminta 

 6–8 valtakunnallista AV-leiriä 

OK-tuki + 45 000 € 

omav./ryhmämaksut 

+ 88 000 € 

muut + 18 000 € 

 valmennuspäällikkö 

Nuorten Olympiaval-

mentajat 

Valmentajakoulutus + 43 000 € - 53 000 €  

 Suunnistusvalmennuksen peruskurssit (taso 1) 

 Suunta Huipulle -kurssi (taso 2) 

 SVT (taso 3) ja VAT 

 23.–25.1. suunnistusvalmennusseminaari 

 Valmentajakoulutuksen kehittäminen (taso 1) 

 kouluttajakoulutus, URVA 

osallistumismaksut   

+ 42 000 € 

muut.tuotot + 1000 € 

 valmennuspäällikkö 

koulutusvastaava 

kouluttajat 

Huippukilpailutoiminta 0 € - 10 500 €  

 Huippuliiga, WRE-kilpailut, näyttökilpailut    valmennuspäällikkö  

Yleiskulut 0 € - 82 500 €  

 päävalmentajan palkka ja kulut 

 oto-henkilöstön palkkiot ja kulut 

 varusteet, välineet 

  valmennuspäällikkö 

valmennussihteeri 

 

Hiihtosuunnistus 

Toimenpiteet Talousarvio 

+ tuotot 90 000 € 

Talousarvio 

- kulut 193 000 € 

Vastuuhenkilö 

Aikuisten maajoukkue, leiritys + 30 000 € - 33 000 €  

 kesä-joulukuu, 5–6 leiriä 

 varusteet, välineet 

OK-tuki + 5 000 € 

omavast. + 25 000 € 

 valmennuspäällikkö 

päävalmentaja 

Aikuisten maajoukkue, kilpailu + 15 000 € - 66 000 €  

 19.–25.1. EM, Sveitsi 

 9.–15.2. MM, Norja 

 varusteet, välineet 

omavast. + 15 000 €  valmennuspäällikkö 

päävalmentaja 

Nuorten ryhmät, leiritys + 15 000 € - 16 000 €  

Nuorten MM-ryhmä: 

 kesä-joulukuu, 5 leiriä 

 varusteet, välineet 

omavast. + 15 000 €  valmennuspäällikkö 

nuorten valmentaja 

Nuorten maajoukkue, kilpailu + 27 000 € - 38 000 €  

 17.–18.1. Nuorten maaottelu, Ruotsi 

 9.–15.2. Nuorten MM, ja 17-v EM, Viro 

 varusteet, välineet 

omavast. + 27 000 €  valmennuspäällikkö 

nuorten valmentaja 

Valmentajakoulutus + 3 000 € - 3 000 €  

 Taso 1 ja/tai taso 2 

 VAT 

osallistumismaksut   

+ 3 000 € 

 valmennuspäällikkö 

kouluttajat 

Huippukilpailutoiminta 0 € - 1 000 €  
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 WRE-kilpailut, katsastukset   valmennuspäällikkö 

Yleiskulut 0 € - 36 000 €  

 päävalmentajan palkka ja kulut 

 oto-henkilöstön palkkiot ja kulut 

 varusteet, välineet 

  valmennuspäällikkö 

valmennussihteeri 

Pyöräsuunnistus 

Toimenpiteet Talousarvio 

+ tuotot 92 000 € 

Talousarvio 

- kulut 120 000 € 

Vastuuhenkilö 

Aikuisten ja nuorten maajoukkueet, leiritys + 40 000 € - 40 000 €  

 12.–15.2. Kuopio 

 21.3.–4.4. Espanja, Mallorca 

 15.–19.4. Tanska 

 4.–7.5. MM-leiri, Tsekki 

 30.5. Etelä-Suomi 

 16.–19.7. MM-leiri, Tsekki 

 marras-joulukuu, info-leiri 

 varusteet, välineet 

omavast. + 40 000 €  valmennuspäällikkö 

valmentaja 

Aikuisten ja nuorten maajoukkueet, kilpailu + 52 000 € - 71 000 €  

 1.–3.5. MC, Unkari 

 7.–14.6. EM/MC sekä 20-v ja 17-v EM, Portugali 

 15.–23.8. MM/MC ja nuorten MM, Tsekki 

 varusteet, välineet 

omavast. + 52 000 €  valmennuspäällikkö 

valmentaja 

Yleiskulut 0 € - 9 000 €  

 oto-henkilöstön palkkiot ja kulut 

 varusteet, välineet 

  valmennuspäällikkö 

valmennussihteeri 
  

Tarkkuussuunnistus 

Toimenpiteet Talousarvio 

+ tuotot 13 000 € 

Talousarvio 

- kulut 20 000 € 

Vastuuhenkilö 

Maajoukkue, kilpailu/leiritys + 13 000 € - 19 500 €  

  22.–28.6. MM, Kroatia 

  syyskuu, Pohjoismainen maaottelu, Norja/Ruotsi 

  epävirallinen Eurooppa Cup, osallistuminen oma-

kustanteisesti henkilökohtaisiin kilpailuihin 

  3 viikonloppuleiriä Suomessa, talvi, kevät, kesä 

Omavast. + 15 000 €  

tarkentuvat lähempä-

nä kilp.tapahtumia 

 harrastepäällikkö  

lajipäällikkö 

valmentaja 

Yleiskulut 0 € 500 €  

  joukkueen varusteet   harrastepäällikkö  
 

Huippu-urheilun tukitoimet 

Toimenpiteet Talousarvio 

+ tuotot 0 € 

Talousarvio 

- kulut 49 000 € 

Vastuuhenkilö 

Huippu-urheilun tukitoimet 0 € - 49 000 €  

 valmennuspäällikön kulut 

 toimisto-/valmennussihteerin palkka (50 %) 

 nuorisotoiminnan kehityspäällikön kulut (50 %) 

 tilavuokrat, toimistokulut, kokoukset, mitalikahvit 

 PR-materiaali 

 AD-toiminta, tutkimusprojektit 

  valmennuspäällikkö 

valmennussihteeri 
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8. KILPAILUTOIMINTA  

8.1. Yleistä 

Kilpailutoiminnan vuosittaisten rutiinien, joita ovat kalenterit, koulutus, kilpailujen valvonta, 

asiakaspalvelu yms., hoitaminen muodostaa toimialan suurimman työkokonaisuuden. 

Strategia 2011–2015 mukaisesti kehitetään koulutusten sisältöjä ja koulutustapoja. 

 

Kilpailutoiminta 

Toimenpiteet Talousarvio 

+ tuotot  7 200 € 

Talousarvio 

-kulut 31 200 € 

Aikataulu Vastuuhlö 

Osanottomaksut: 

 Ratamestariseminaarit 3 kpl 

 Alueiden ratamestarikouluttajien koulutus 1 kpl 

 

  tammi-helmikuu, 

loka-joulukuu 

helmikuu 

kilpailupäällikkö 

Koulutusaineiston myyntituotot: 

 säännöt, ratamestarikirja, yms. 

  koko vuosi kilpailupäällikkö 

Yleiskulut:     

Palkat, matkakorvaukset, päivärahat, majoitus, 

ruokailu: 

 Henkilökunta 

 Toimintaan osallistuvat (valvojat, kouluttajat, joh-

toryhmät, jne.) 

 

 

 koko vuosi kilpailupäällikkö 

Materiaalikulut: 

 Koulutusmateriaali 

 Ratamestarikoulutuksen aineisto 

 Painatuskulut 

 Kopiointi 

 Toimistotarvikkeet 

 Lehdet ja kirjat 

 Muut materiaalikulut 

 

 

 koko vuosi kilpailupäällikkö 

Kokous- ja neuvottelukulut: 

 kilpailuryhmä (5 kokousta) 

 sääntöryhmä (1-3 kokousta) 

 Fin5-johtoryhmä (1-3 kokousta) 

 Koulutusten kehittämiskokoukset (2-3 kokousta) 

 muut kokoukset 

 

 

 

 

 

 koko vuosi kilpailupäällikkö 

ja ryhmät 

Tietotekniikka (emit) +9 000 € -1 500 €    

 EmiTag-kaluston vuokraus   koko vuosi kilpailupäällikkö 

8.2. Resurssit 

Kilpailutoiminnan tehtävien hoitoa jatketaan entisillä toimihenkilöresursseilla (kilpailupääl-

likkö). Kouluttajina ja kilpailujen valvojina toimii SSL:n työryhmien jäsenten lisäksi joukko 

arvokilpailujen valvontaan koulutettuja luottamushenkilöitä. 

Työryhmät  

 Kilpailuryhmä     

 Sääntöryhmä   

 Fin5–johtoryhmä   
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SSL -edustus 

 Jukolan viestin johtoryhmä 1 edustaja ja 1 varaedustaja 

 Nuorten Jukolan johtoryhmä  2 edustajaa  

Kotimaisten arvokilpailujen laadunvalvonta 

 Jukolan Viesti   TA -valvoja 

 Fin5-suunnistusviikko TA -valvoja + lasten ja kuntoratojen valvoja 

 Kainuun Rastiviikko TA -valvoja  

 SM-kilpailut (15 tapahtumaa)  TA -valvojat 

 Nuorten Jukola  TA -valvoja 

 FinnSpring TA -valvoja  

 KLL-suunnistus  TA -valvoja 

Suomessa pidettävien kansainvälisten arvokilpailujen laadunvalvonta 

 2015 Maailmanrankikilpailut  12 WRE-osakilpailun IOF-lisensioidut valvojat 

8.3. Kansallisen kilpailutoiminnan ohjaus  

Kansallisten kilpailujen ratamestaritoimintaa parannetaan kouluttamalla alueiden ratames-

tarikouluttajat, joiden tehtävänä on järjestää alueilla 2. luokan ratamestaripätevyyteen täh-

täävää ratamestarikoulua. 

Kilpailujen seuranta tapahtuu toimistosta ja kilpailupaikoilla. Kilpailupaikoilla tapahtuvaan 

seurantaan panostetaan vuonna 2015. 

8.4. Arvokilpailujen rekrytointi ja ohjaus  

Ohjaus- ja koulutustoiminta toteutuu järjestäjä- ja valvojakoulutuksena, valvontatoimenpi-

teinä ja jälkiarviointina raporttien valmistuttua. Arvokilpailujen järjestäjille järjestetään 

myös koulutustilaisuuksia, joiden sisältöä kehitetään. 

Vuoden aikana haetaan vielä puuttuvia järjestäjiä vuosien 2016–2017 SM-kilpailuille ja 

haetaan järjestäjiä vuosien 2018–2019 SM-kilpailuille. 

8.5. Kilpailukalenterien laatiminen 

Vuoden 2016 kansallinen kilpailukalenteri laaditaan maalis-lokakuun aikana. Vuoden 2016 

kalenterin laadinnassa käytetään uutta aikataulua niin, että hiihtosuunnistuskilpailuja hae-

taan ja kalenteri laaditaan niiden osalta keväällä, muiden lajien kilpailuja haetaan vasta 

syksyllä ja niiden osalta kalenteri laaditaan sen jälkeen. Alueiden kilpailuohjaajien panos 

kalenterin kokoajina on hyvin merkittävä. Kilpailukalenterin laadinnassa huomioidaan eri-

tyisesti huippu-urheilun vaatimukset. 

8.6. Kilpailutoiminnan kehittäminen 

Kilpailutoimen tehtäviin kuuluu kilpailutoimintaa kehittävien ja ohjaavien uusien päätösten 

teko sekä niiden lanseeraaminen kilpailujen järjestäjille. 

Kilpailutoiminnan kehittämiseen kuuluu olennaisena osana kilpailutietojärjestelmän IR-

MA:n seuranta ja kehittäminen. 

Strategia 2011–2015 mukaisesti jatketaan ratamestarikoulutuksen kehittämistä niin, että 

ratamestarikoulun koulutus jalkautetaan kouluttamalla ensin alueiden ratamestarikoulutta-

jat, jotka sen jälkeen järjestävät ratamestarikouluja alueilla. Vuoden 2016 aikana käydään 

läpi ylin koulutuksen taso eli ratamestariseminaari. 

Päätapahtumien järjestelykoulutuksia ja järjestelyjä kehitetään ammattimaisempaan suun-

taan. 
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Tarkastellaan kansallisten kilpailuiden tulospalvelun ohjeistusta ja mahdollista keventä-

mistä, jotta tuloslaskennasta ei muodostu kilpailujärjestämisen ”pullonkaulaa”.  

Internet-sivujen sisältöä parannetaan ja sivuilla olevaa kilpailujärjestelyohjeistoa kehite-

tään edelleen.  

8.7. Koulutustoiminta 

 Ratamestaritukiohjelmien käyttökoulutus koko vuosi 

 Ratamestarikoulutus alueilla  koko vuosi (alue järjestää) 

 Ratamestariseminaarit  tammi-helmikuu, loka-joulukuu 

 Alueiden ratamestarikouluttajien koulutus helmikuu 

 Jukolan viestin tiedonsiirtopäivä   marraskuu 

 Fin5-suunnistusviikon tiedonsiirtopäivä lokakuu-marraskuu 

 SM –järjestäjien koulutuspäivät   31.10.2015  

 FinnSpring-tiedonsiirtopäivä  lokakuu 

8.8. Palvelutehtävät, tiedotustoiminta, kokoukset 

Kilpailupäällikön keskeinen työ on päivittäinen seura- ja alueväen asiakaspalvelu ja ohjaus 

sähköpostin ja puhelimen avulla. Sääntöihin, ratamestarityöhön ja valvontaan liittyvää 

ajankohtaista tietoa jaetaan Suunnistaja-lehdessä ja Internetissä. Kilpailupäällikkö osallis-

tuu työryhmien yms. kokouksiin noin 10 kertaa vuodessa. 

 

9. KARTTATOIMINTA 

9.1. Karttaryhmä 

Karttaryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuoden aikana. Kokoukset pyritään pitämään joidenkin 

kilpailujen tai tapahtumien yhteydessä, jotta ryhmän jäsenille tulee vähemmän matkusta-

mista. Kokousten lisäksi monista asioista keskustellaan säännöllisesti ja aktiivisesti säh-

köpostilla. Tarvittaessa myös päätöksiä voidaan tehdä sähköpostikeskustelujen perusteel-

la. 

Karttatoiminta 

Toimenpiteet Talousarvio 

+ tuotot 236 500 € 

Talousarvio 

- kulut 236 500 € 

Aikataulu Vastuuhlö 

Karttaraha   10 – 12 / 2015 karttavalvoja 

Yleiskulut:     

Palkat, matkakorvaukset, päivä-

rahat, majoitus, ruokailu: 

 Henkilökunta 

 Toimintaan osallistuvat 

  koko vuosi karttavalvoja, 

kilpailupäällik-

kö 

Muut kulut: 

 Painatuskulut 

 Tilavuokrat 

  koko vuosi karttavalvoja, 

kilpailupäällik-

kö 

9.2. Karttavalvoja ja -sihteeri, karttaryhmän muut 

Karttavalvoja 

Suunnistusliiton karttavalvojana toimii Pasi Jokelainen. Karttavalvojan tehtävä on sivutoi-

minen ja ajankäytöksi on arvioitu noin 8 tuntia / viikko. Karttavalvoja toimii kilpailupäällikön 

alaisuudessa. 
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Karttavalvojan tärkeimmiksi tehtäviksi on määritelty: 

 vastaa, koordinoi ja suunnittelee suunnistuskarttakoulutuksen Suomessa 

 valvoo arvokilpailujen kartanvalmistusta 

 ohjaa ja kehittää suunnistuskarttojen valmistusta Suomessa yhteistyössä karttaryhmän 

ja kilpailupäällikön kanssa 

 tukee seurojen kartanvalmistusta muun muassa puhelimitse ja sähköpostitse tapahtu-

valla neuvonnalla 

 vastaa arvokilpailujen karttatukihenkilöverkoston (KTH) kokoamisesta ja toiminnasta 

Karttasihteeri 

Suunnistusliiton karttasihteerin tehtävät on yhdistetty karttavalvojan tehtäviin. Karttavalvoja 

Pasi Jokelainen hoitaa myös karttasihteerin tehtäviä toistaiseksi. Karttasihteerin tehtävä on 

sivutoiminen ja ajankäytöksi on arvioitu noin 4 tuntia / viikko. Karttasihteerin tärkeimmiksi 

tehtäviksi on määritelty: 

 karttaryhmässä käsiteltävien asioiden valmistelu ja esittely 

 suunnistuskarttojen valmistuksen ohjaaminen ja kehittäminen Suomessa yhteistyössä 

karttaryhmän ja kilpailupäällikön kanssa 

 OKM:n karttamäärärahan jakomenettelyn ohjeistaminen ja jakoesityksen laatiminen 

 karttaryhmän ulkoisen tiedottamisen ja julkaisujen laatimisen koordinointi 

 kansainvälisten yhteyksien ylläpito ja kansainvälisten asioiden seuraaminen 

9.3. Tiedottaminen 

Suunnistaja-lehdessä ja liiton Internet-sivuilla tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja muis-

ta kartan valmistukseen liittyvistä aiheista. Tavoitteena on toimittaa kartta-aiheisia juttuja 

säännöllisesti Suunnistajaan. 

Karttaryhmä ylläpitää ajantasaisia karttasivuja liiton Internet-sivuilla yhteistyössä web-

tuottajan kanssa. Karttasivuilta löytyy etenkin seurojen karttavastaavien tarpeiden mukais-

ta aineistoa sekä yleisempää tietoa kartanvalmistuksesta. Tärkeä osa sivuja on ajantasai-

set suunnistus-, sprinttisuunnistus-, hiihtosuunnistus- ja pyöräsuunnistuskartan kuvausoh-

jeet sekä kansalliset ohjeet pihakarttojen valmistamiseen. 

9.4. Karttarekisteri 

 Vuonna 2006 käyttöön otettu Suomen suunnistuskarttarekisteri uudistetaan täydellisesti ja 

uusi ohjelma otetaan käyttöön vuoden 2015 alkupuolella. Uuden karttarekisterin teknistä 

toimivuutta seurataan ja parannetaan tarvittaessa. 

9.5. OKM:n karttaraha 

 Karttaryhmä laatii karttarahan jakoperusteet ja tekee esityksen karttarahan jakamisesta 

seurojen kartanvalmistuksen tukemiseen. Virallisen päätöksen karttarahan jaosta tekee 

liittohallitus. 

9.6. Koulutustoiminta  

Maastokartoituskursseja ja OCAD-kartanpiirtokursseja järjestetään pienryhmäkoulutukse-

na koulutusta tilaaville alueille tai seuroille. Myös ratamestari- ja valmentajakoulutuksiin 

voidaan sisällyttää karttakoulutusta. Kurssien kouluttajien palkkiot ja matkakustannukset 

maksetaan karttarahasta. 

Alueiden karttatilaisuuksiin osallistuu karttaryhmän jäsen, mikäli alue niin toivoo. 

Karttaryhmä pyrkii aktivoimaan alueita, joilla viime vuosina ei ole järjestetty kartta-alan 

koulutuksia. 
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Koulutuksen pohja-aineistona ovat karttaryhmän kouluttajien laatimat aineistot sekä vuon-

na 2012 päivitetty Suunnistuskarttaopas, joka on myynnissä Valon Sporttikaupassa. Op-

paan myyntiä karttaryhmä edistää myös muilla keinoin. 

Karttavalvoja osallistuu tarvittaessa liiton koolle kutsumiin valmentaja- ja urheilijatilaisuuk-

siin, mikäli niissä on tarvetta käydä läpi kartta-asioita. 

9.7.  Kehitystoiminta 

Karttaryhmä seuraa tarkasti kartanvalmistuksessa niin Suomessa kuin muuallakin käyttöön 

tulevia uusia kartoitusmenetelmiä, laitteita ja tietokoneohjelmia. Erityisesti pohja-

aineistoihin liittyvä kehitys on tällä hetkellä tärkeänä asiana. Karttaryhmä tiedottaa uudis-

tuksista seuroille ja kartantekijöille. 

Karttaryhmä osallistuu Suunnistusliiton muiden työryhmien toimintaan, mikäli niissä on tar-

vetta kartta-alan asiantuntemukselle. Erityisesti kilpailu- ja nuorisoryhmien kanssa tehtävä 

yhteistyö on tärkeää. 

9.8. Edunvalvonta 

Edunvalvontaa OKM:n suuntaan jatketaan. Edunvalvontaa kuntien suuntaan pyritään li-

säämään kuntakäynnein ja suunnistuskarttoja esittelevin kirjein. 

9.9. Rahoitus 

  SSL:n saamasta OKM:n toiminta-avustuksesta varataan karttatoimintaan 235 000 euroa. 

Tästä karttarahasta maksetaan: 

 seurojen kartanvalmistuksen omarahoitusosuuden tukena noin 80–90% karttarahasta 

 karttavalvojan palkkiot sekä matkakulut 

 karttaryhmän matkakulut kokouksiin sekä palkkiot karttaryhmän jäsenten tekemistä 

töistä (esim. karttajuttujen kirjoittaminen Suunnistajaan, kouluttaminen, karttarekiste-

rin ja -raportoinnin kehittäminen jne.) 

 IOF:n ja NORD:n kokouksiin osallistuvien matkakulut ja päivärahat 

 karttarekisterin kehityskulut 

 

 

10. HARRASTESUUNNISTUS 

10.1. Toiminnan painopisteet 

Harrastesuunnistustoimialan toiminnan painopisteet ovat: 

• seurojen harrastesuunnistustoiminnan (iltarastit, aikuisten suunnistuskoulut, Jukola-

koulut, MOBO-radat, terveysliikuntatapahtumat ym.) tukeminen, kehittäminen ja koor-

dinointi sekä tapahtumajärjestäjien kouluttaminen, 

• Hyvä Seura–koulutuksen koordinointi sekä seurakouluttajatiimin ammattitaidon ylläpito   

• tarkkuussuunnistusmaajoukkueen toiminnan tukeminen, lajin harrastusmahdollisuuk-

sien edistäminen ja lajin ohjeistuksen kehittäminen.  

Harrastesuunnistuksen toimialasta vastaa harrastepäällikkö. Hänen työn tukena toimii 

luottamushenkilöistä koostuva harrastesuunnistusryhmä.  

10.2. Harrastesuunnistuksen strategian mukaiset tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet  

Houkuttelevuus 

Harrastesuunnistuksen houkuttelevuutta ylläpidetään ja kehitetään 
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  ylläpitämällä ja lisäämällä kuntosuunnistustapahtumien järjestäjien ammattitaitoa ja 

tarjoamalla harrastajille laadukkaita kuntosuunnistustapahtumia, jotka houkuttele-

vat hyvin uusia ja vanhoja harrastajia   

  lajikokeiluihin ja aloittelijoille soveltuvien MOBO-ratojen määrää Suomessa kasvate-

taan noin kahdestakymmenestä yli 80 – 100 rataan  

  tarjoamalla harrastusta aloitteleville seurojen järjestämiä aikuisten suunnistuskouluja 

ja lajissa edistyneemmille Jukola- ja Venla-kouluja, jotka lisäävät osaltaan kunto-

suunnistustapahtumien ja myös Jukolan ja Venlojen Viestin osallistujamääriä 

  Suunnistusliitto tarjoaa seuroille valmiita suunnistuskoulumalleja, tiedotusmateriaalia 

ja esitteitä. 

  Suunnistusliitolla on tarjolla seuroille selkeät ja ajantasaiset ohjeet harrastesuunnis-

tustapahtumien järjestämiseen 

  Tarvittaessa järjestetään harrastesuunnistustapahtumien järjestäjille koulutusta 

  Harrastesuunnistusta markkinoidaan seurojen toimesta yrityksille TYHY-liikunnaksi 

ja useilla paikkakunnilla järjestetään erilaisia yritysten välisiä suunnistustapahtu-

mia (firmaliigoja tai vastaavia). Aikuisten suunnistuskoulumalleista voi helposti ra-

kentaa myös yrityksille ja yhdistyksille sopivan kurssin. 

  Seuroja aktivoidaan kehittämään ja helpottamaan kuntosuunnistustapahtumien jär-

jestelyjä, kuten hankimaan kuntosuunnistusten järjestämiseen ja tulospalveluun 

soveltuvia perävaunuja. 

Menestys 

  Kuntosuunnistusta ja suunnistusharrastusta markkinoidaan terveyttä edistävänä lii-

kuntamuotona. Tähän liittyen seurojen käytössä on vuonna 2012 valmistunut ma-

teriaali ”Suunnistus kunto- ja terveysliikuntana - suunnistuksen terveysprofiili”. 

  Seuroja aktivoidaan ja neuvotaan hakemaan seuratukea ja KKI-tukea perheliikun-

nan hankkeisiin. 

  Seuroja aktivoidaan perustamaan aikuisliikuntaryhmiä, joissa on ympärivuotista toi-

mintaa. Tätä kautta saadaan myös uusia jäseniä seuroihin. 

Näkyvyys 

 Harrastesuunnistustoimintaa pyritään saamaan valtakunnallisesti ja paikallisesti nä-

kyvämmäksi. Seuroille tarjotaan valmista tiedotusmateriaalia, jota täydentämällä 

on helppo tiedottaa harrastesuunnistustarjonnasta. Tiedottamisessa painotetaan 

lajin hyvää soveltuvuutta kunto- ja terveysliikunnaksi.   

  Harrastesuunnistustoimiala osallistuu vuoden 2015 aikana ainakin seuraaviin laji-

esittelytilaisuuksiin:  

o  Yhteistoiminnassa nuorisotoiminnan kanssa EDUCA-messuille 23.-24.1.2015. 

o  Yhteistyössä Suunnistava Uusimaan, Jukolan Viestin, Fin5-suunnistusviikon, 

Kainuuna Rastiviikon ja Suunnistajan Kaupan kanssa 6.- 8.3.2015 Helsingin 

Messukeskuksessa järjestettäville KUNTO 2015-messuille. 

o  Varaudutaan osallistumaa Metsä-messuille koululaisten vierailupäivänä mar-

raskuussa 2015. 

o  Muita vastaavia tapahtumia tuetaan tarkoituksenmukaisella tavalla, esimerkiksi 

Suunnistusliiton esittelymateriaalilla.  

Arvostus 

 Asiallinen lajin markkinointia, laadukkaat tapahtumat ja aikuisten suunnistuskoulu-

tus lisäävät parhaiten harrastesuunnistuksen arvostusta ja tunnettavuutta.  
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Vuoden 2014 kuntosuunnistusten tilastotiedot kootaan seuroilta ja alueilta toiminta-

vuoden alussa. 

Harrastesuunnistus osallistuu talven 2015 aikana aluekierroskäynneille.  

Seurojen ja alueiden kuntosuunnistusvastaaville suunnattu tiedotus hoidetaan pääsään-

töisesti muutamia kertoja kaudessa lähetettävillä sähköisillä harrastesuunnistuksen uutis-

kirjeillä. Suunnistaja-lehdessä julkaistaan säännöllisesti toimialaan liittyviä artikkeleita. 

10.3. Yhteinen Suunta - Hyvä Seura 

Seurakoulutuksen toimintamuotoina vuonna 2015 ovat: 
 

 Yhteinen Suunta – Hyvä Seura – hanke ja 

 erilaiset muiden toimijoiden, kuten urheiluopistojen järjestämät seurajohtamisen kurssit 
ja koulutustapahtumat. Seuroja aktivoidaan osallistumaan näihin.  

 
Seurakoulutustyötä tekevät harrastepäällikkö ja hänen ohjauksessa toimiva neljän seura-
kouluttajan ryhmä.  
 
Seuroille tarjotaan seuraavia vaihtoehtoja:  
 
1.   Markkinoidaan seuroille Valo Ry:n Oman Seuran Analyysin eli verkkokyselyn tekemis-

tä muutaman vuoden välein. Seura voi tehdä kyselyn omatoimisesti tai yhteistyössä 
Suunnistusliiton kanssa. Seurakouluttaja voi myös käydä esittelemässä kyselyn yh-
teenvedon seuran hallitukselle tai seuran yhteisessä tilaisuudessa, jos seura näin ha-
luaa. 
 

2.   Seurakouluttaja vetää seurapäivän Hyvä Seura –periaatteiden mukaisesti. 
   

3.   Seurassa käynnistetään kehityshanke ja seurakouluttaja avustaa sen käynnistämi-
sessä, esimerkiksi osallistumalla seuran johtokunnan tai työryhmän kokoukseen. Tätä 
vaihetta voivat edeltää kohtien 1 ja 2 osuudet. 

 
4.   Seuran kanssa sovitaan ja toteutetaan tarvittavaksi nähtyjä koulutuksia. 

 
5.   Seurakehityshankkeen toteutumista arvioidaan hankkeen lopussa yhteistyössä seu-

ran johtokunnan kanssa.  
 
Kohtein 1 – 3 ja 5 koulutuksista ja tilaisuuksista ei pääsääntöisesti peritä maksua seuralta. 
Kohdan 4 koulutukset sovitetaan Suunnistusliiton muuhun koulutustarjontaan (nuoriso, 
valmennus, kartta, kilpailu, harrastus) ja kustannukset seuralle määritetään erikseen. 
 
Suunnistusliitto tekee yhteistyötä alueellisten urheilujärjestöjen kanssa. Jokaisesta alue-
järjestöstä löytyy osaava seurakehittäjä.   

    
Alueellisia ja muita seurakoulutustilaisuuksia järjestetään tarvittaessa kysynnän mukaan.    

10.4. Muut tehtävät 

Toimiala vastaa seuraavista vuotuisista perustehtävistä: 

 Yhteydenpito ja tiedottaminen alueiden ja seurojen kuntosuunnistusvastaaviin hoide-

taan toimialan omilla sähköisillä uutiskirjeillä kolme – viisi kertaa vuodessa, tarvitta-

essa myös kirjepostina seurapostitusten sekä aluetapaamisten yhteydessä. 

 Yhteydenpito toimialan eri ryhmiin (harrastesuunnistusryhmä, Hyvä Seura –

kouluttajat) hoidetaan pääsääntöisesti sähköpostitse ja kokouksissa. 

 Harrastepäällikkö käy kentällä tarkoituksenmukaisissa tapahtumissa. 
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 Muut erikseen kauden aikana sovittavat tehtävät (mm. Kumppanisuunnistus, Rasti-

treffit) 

Toimenpiteet Talousarvio 

+ tuotot 19 700 € 

Talousarvio 

-  kulut 33 166 € 

Aikataulu Vastuuhlö 

Seurojen kuntosuunnistustoimin-

nan tukeminen 

+ 700 € - 2 000 €   

Kuntosuunnistuskalenteri 2015: 

• kalenterin uusi versio otetaan 

käyttöön uusilla verkkosi-

vuilla tammikuussa 

• kuntosuunnistustapahtumat 

alueittain ja seuroit-

tain/paikkakunnittain ja 

ajankohdittain, seurat syöt-

tävät omat tietonsa 

Koulutus- ja opetusmateriaali: 

• kuntosuunnistusten järjestäjä-

koulutukset tarpeen mu-

kaan 

• Koulutusmateriaaleja: Suunnis-

tuksen taskuinfo, Kunto-

suunnistuksen esittely-

DVD, Suunnistus oivalluk-

sia ja onnistumisia –esite 

(myös ruotsinkielisenä) ja 

Suunnistus terveysliikunta-

na-esite.  

• Verkkosivuilla julkaistavat oh-

jeet kuntosuunnistusten 

osallistujille ja järjestäjille, 

tehdään tarvittavat tarkis-

tukset. 

• Verkkosivuilla julkaistaan uudet 

ohjeet aikuisten suunnis-

tuskoulujen ja jatkokurssien 

järjestämisestä.  

Aluekierros 

Materiaalin myynti seuroille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700 € (Suunnistuksen taskuinfo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-12  

 

 

 

 

 

 

01-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-03 

01-12 

Harraste-ja 

viestintäpäällik-

kö 

 

 

 

 

 

 

 

Harraste- ja 

viestintäpäällik-

kö 

 

 

Hyvä Seura – yhteinen suunta 0 € - 5 800 €   

• Ulkopuolisten järjestämät kou-

lutustilaisuudet mm. Vieru-

mäki) 

• 3 -  5 uutta, seuraa voidaan ot-

taa laajempaan Hyvä Seu-

ra-koulutukseen (max 

1500€ / seura) 

• Toimialakohtaiset lisäkoulutuk-

set seuroille (maksullisia) 

• Kouluttajatiimin jatkokoulutus 

pvä, 4 hlöä 

• Seuratukihankkeiden markki-

nointi ja hankehakemusten 

arvioinnit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-12 

 
 
01-12 
 
 
 
 
 
 
 
01-12 
 
 
syksy 
 
 
01, 10-12 

Harrastepäällik-

kö + Hyvä Seu-

ra-tiimi 
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Lajin markkinointi ja esittely + 0 €   - 2 000 €   

• Kuntomessut maaliskuussa 

yhd. Suunnistajan Kaupan 

kanssa 

• Educa 2015 ja Metsä-messut  

• Muut tapahtumat, materiaalituki 

• Kuntosuunnistuksen markki-

nointi eri tiedotusvälineiden 

kautta 

• Tarkkuussuunnistuksen mark-

kinointi seuroille ja järjestet-

tyjen tapahtumien määrän 

kasvattaminen (kilpailut, 

harrastetapahtumat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03 

 

11 

01 ja 11 

01 - 12 

 

 

01-12 

Harrastepääll 

 

Harrastepääll 

Harrastepääll  

Harrastepääll 

 

 

Harrastepääll+ 

tarkkuussuun-

nistusryhmä 

MOBO-hanke: +19 000 € - 13 800 €   

•  Markkinointi, esitteet, tiedotus 

•  OKM:n hankeavustus 

•  Seuroilta perittävät korvaukset 

radoista (50 uutta rataa, 

vanhojen ratojen muutok-

set, rastien uusimiset ym) 

•  Palvelumaksut yhteistyökump-

panille  

• Rata- ja esitemateriaalit 

• Esittelyratojen kulut 

• Toimisto-, posti- ja muut yleis-

kulut hankkeesta 

 

4 000 € 

15 000 € 

800 € 

 

 

 

 

2 000 € 

 

9 000 € 

200 € 

1 800 € 

  

Yleiskulut:  9 566 €   

• Matkakorvaukset, päivärahat, 

majoitus, koulutus: 

• Henkilökunta 

• Toimintaan osallistuvat, ko-

koukset (ohjausryhmä) 

 2 400 € 

 

 

01-12  

• Muut liikekulut (posti, verkkokir-

jeet, tietoliikenne, puhelin, 

kopiointi, toimistotarvikkeet 

ym) 

• Tilavuokrat  

 1 966 € 

 

 

5 200 € 

01–12  

10.5. Materiaalituotanto 

Kuntosuunnistustoiminnan ohjeistusta liiton verkkosivuilla tarkistetaan ennen kauden al-

kua. Tarvittaessa päivitetään ja otetaan lisäpainoksia harrastesuunnistuksen esitemateri-

aaleista. Seurojen käytössä on myös ruotsinkielistä esitemateriaalia. Suunnistuskoulujen 

käyttöön on saatavissa Suunnistusliitosta ilmaista koulutusmateriaalia. 

Suunnistusliiton internetsivuilla ylläpidetään kuntosuunnistuksen koulutusmateriaalia, joka 

on vapaasti seurojen käytössä. Verkkosivuilta www.suunnistus.fi löytyy suunnistusta aloit-

televille tarkoitettua itseopiskelumateriaalia ja kuntosuunnistus- ja kiintorastikalenterit. Uu-

si kuntosuunnistuskalenterisovellus otetaan käyttöön toimintavuoden alussa uusien verk-

kosivujen osana. Seuroja aktivoidaan ylläpitämään omaa osuuttaan kuntosuunnistuska-

lenterissa. 
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Aikuisten suunnistuskoulutusmateriaalia uudistetaan ja julkaistaan Suunnistusliiton inter-

netsivuilla.  

Tarkkuussuunnistuksesta valmistetaan A5-kokoinen lajiesite jaettavaksi asiasta kiinnostu-

neille harrastesuunnistajille. Suunnistusliiton internetsivuille oleviin kuntosuunnistustapah-

tuman järjestelyohjeisiin lisätään ohjeet tarkkuussuunnistusradan tekemisestä kuntosuun-

nistustapahtumaan.   

 

11. LISENSSIT, KILPAILIJAMAKSUT JA IRMA-JÄRJESTELMÄ 

 

Toimenpiteet Talousarvio 

+tuotot 702 500€ 

Talousarvio 

- kulut 83 202 € 

Aikataulu Vastuuhlö 

Tulospalvelu ja ranki + 427 500 € - 60 902 €   

 IRMA-järjestelmän käyttö  

 IRMAn käyttöpalvelukustannus+ ylläpito 3 350  € /kk 

 IRMA-palvelumaksut 

 Kilpailijamaksut, lähtökohtana kilpailijamaksu 18 % 

 Vuokrat 

 Muut toimintakulut 

 

 

 

 

 

 

 

koko vuosi kilpailupäällikkö + 

toimistopäällikkö  

+ toimistosihteeri 

 

Lisenssit  + 275 000 € - 22 300 €   

 Lisenssimäärien odotetaan pysyvän ennallaan  

 Lisenssihintoihin tarkistukset 

 Materiaali- ja postituskulut, ym. 

  

 

 

koko vuosi, pai-

nottuu alkuvuo-

teen 

toimistopäällikkö  

+ toimistosihteeri 

11.1. IRMA-järjestelmä 

Ilmoittautumis-, ranki- ja maksupalvelujärjestelmä, IRMA, otettiin kokonaisuudessaan 

käyttöön vuoden 2011 lopulla. Järjestelmän käyttökustannus vuodessa on n. 40 000 €. 

Järjestelmän investointikustannusta maksetaan takaisin kymmenen ja viiden vuoden pois-

tosuunnitelmilla (n. 45 000 €/vuosi). 

11.2. Lisenssi- ja kilpailijamaksut 

Toimialan tuotto muodostuu kilpailija- ja lisenssimaksuista. Lisenssimäärien odotetaan py-

syvän vuoden 2014 tasolla. Alustavat lisenssihinnat vuonna 2015 ovat, mikäli vakuutus-

hinnat pysyvät edellisvuoden tasolla:  

Lisenssilaji Hinta 2015 

aikuisten vakuutuksellinen lisenssi 79 € 

aikuisten vakuutukseton lisenssi 30 € 

15-17 vuotiaiden vakuutuksellinen lisenssi 28 € 

15-17 vuotiaiden vakuutukseton lisenssi 13 € 

Nuori Suunta –kortti vakuutuksellinen 12 € 

Nuori Suunta –kortti vakuutukseton    6 € 

harrastesuunnistajan vakuutuksellinen lisenssi 13 € 
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Kilpailijamaksu porrastetaan osallistujamäärien mukaan. Vuonna 2015 Suunnistusliiton 

osuus jatkuu edellisvuoden tasolla. Tiettyjä kilpailuja koskeva IOF-maksu pidetään ennal-

laan 5 prosentissa.  

Osallistujamäärä SSL:n osuus%  

0-150 0 % 

151-300 10 % 

301-700 15 % 

701- 18 % 

11.3. IRMA-palvelumaksut 

IRMA-palvelumaksuja peritään seuraavasti: 

– Kilpailukohtainen    IRMA-palvelumaksu 

IRMA-palvelumaksu € 

AM-kisat 50 € 

kansallinen kilpailu tai avoin 

tapahtuma 

100 € 

– Seurakohtainen      IRMA-palvelumaksu suhteutetaan seuran lisenssin lunastaneiden 

määrään (kesäsuunnistusseuran mukaan, pois lukien Nuori Suunta –kortit) 

Lisenssimäärä € 

0-4 0  € 

5-20 55 € 

21-100 75 € 

101-200 150 € 

201- 220 € 
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LIITE 1: Talousarvio 2015   

    

Suomen Suunnistusliitto ry

Toimiala

TUOTOT KULUT TULOS TUOTOT KULUT TULOS TUOTOT KULUT TULOS

Järjestötoiminta

YHTEENSÄ 12 365        64 198        51 833 -     11 000               54 200               43 200 -          13 000        63 496        50 496 -       

Hallinto ja yleisjohto

  henkilöstökulut -               554 227      554 227 -   -                      611 700            611 700 -       -                616 700      616 700 -     

  kiinteät kulut 538              143 977      143 439 -   -                      132 600            132 600 -       -                119 900      119 900 -     

  poistot -               46 757        46 757 -     -                      45 000               45 000 -          -                45 000        45 000 -       

  jäsenmaksut 40 440        -               40 440      38 000               -                      38 000           38 000        -                38 000        

  korkokulut/-tuotot 827              34                793            2 000                 -                      2 000             2 000           -                2 000           

  yhteistyökumppanitoiminta 232 986      164 357      68 629      206 500            158 900            47 600           188 500      148 500      40 000        

  opetus- ja kulttuuriministeriö 650 000      -               650 000    707 000            -                      707 000        655 000      -                655 000      

  kansainvälinen toiminta 86 694        89 031        2 337 -        58 000               90 100               32 100 -          49 000        71 700        22 700 -       

  ympäristötoiminta -               -               -              -                      500                    500 -               -                500              500 -             

YHTEENSÄ 1 011 485  998 383      13 102      1 011 500         1 038 800         27 300 -          932 500      1 002 300   69 800 -       

Viestintä

  tiedotus 18 296        50 892        32 596 -     6 500                 42 600               36 100 -          5 500           36 320        30 820 -       

  Suunnistaja-lehti 313 163      179 448      133 715    295 500            152 400            143 100        295 500      154 400      141 100      

YHTEENSÄ 331 459      230 340      101 119    302 000            195 000            107 000        301 000      190 720      110 280      

Nuorisotoiminta

YHTEENSÄ 74 843        126 499      51 656 -     45 300               103 500            58 200 -          55 500        103 816      48 316 -       

Huippusuunnistus

  suunnistus 176 237      509 227      332 990 -   429 500            781 500            352 000 -       444 000      787 000      343 000 -     

  hiihtosuunnistus 16 000        135 422      119 422 -   80 000               174 000            94 000 -          90 000        193 000      103 000 -     

  pyöräsuunnistus -               31 553        31 553 -     55 500               84 500               29 000 -          92 000        120 000      28 000 -       

  tarkkuussuunnistus -               6 235          6 235 -        17 500               24 500               7 000 -            13 000        20 000        7 000 -          

  huippu-urheilun tukitoimet -               44 040        44 040 -     -                      52 000               52 000 -          -                49 000        49 000 -       

YHTEENSÄ 192 237      726 477      534 240 -   582 500            1 116 500         534 000 -       639 000      1 169 000   530 000 -     

Kilpailutoiminta

YHTEENSÄ 10 279        41 371        31 092 -     7 200                 32 200               25 000 -          7 200           31 200        24 000 -       

Emit-leimaus

YHTEENSÄ 9 571          3 152          6 419         9 000                 1 500                 7 500             9 000           1 500           7 500           

Karttatoiminta

  karttatoiminta 242 070      231 107      10 963      241 500            236 500            5 000             236 500      236 500      -                

  MM 2013 karttaprojekti 13 000        21 234        8 234 -        -                      -                      -                  -                -                -                

YHTEENSÄ 255 070      252 341      2 729         241 500            236 500            5 000             236 500      236 500      -                

Harrastesuunnistus

YHTEENSÄ 515              19 087        18 572 -     700                    22 800               22 100 -          19 700        33 166        13 466 -       

Lisenssi- ja kilpailumaksut, IRMA-palvelu

  lisenssit 236 866      20 187        216 679    273 000            23 500               249 500        275 000      22 300        252 700      

  kilpailumaksut ja IRMA 413 264      55 189        358 075    397 500            56 700               340 800        427 500      60 902        366 598      

YHTEENSÄ 650 130      75 376        574 754    670 500            80 200               590 300        702 500      83 202        619 298      

 

2 547 954  2 537 224  10 730      2 881 200         2 881 200         -                  2 915 900   2 914 900   1 000           

TOTEUMA 01.01.-31.12.2013 TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2014 TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2015

 


