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1 Toimintasuunnitelma 2017 
 

Johdanto 
Suunnistusliiton rakenne 
uudistettin vuoden 2016 
loppupuolella ja uusi 
toimintasuunnitelma on laadittu 
uudistetun organisaation pohjalta. 
Suunnistusliiton toiminta 
pohjautuu kolmelle yksikölle: 
huippusuunnistus, seuratoiminta ja 
tapahtumat. Tämän lisäksi 
markkinointi ja viestintä sekä 
toimisto tukevat kokonaisuutta.  
Uudistuksen taustalla oli tarve 
muodostaa aiempaa selkeämmät 
ja isommat kokonaisuudet. 
Rakenne on lähellä 
Olympiakomitean jaottelua, jossa 
liikkuva kansa jakaantuu lapsuusvaiheen jälkeen urheilijan polulle ja liikkujan polulle. 

Vuoden 2017 toiminnan esittely lähtee johdannon kautta liikkeelle seuratoiminnasta, seuraavina tulevat 
huippusuunnistus, tapahtumat ja markkinointi sekä viestintä. Lopuksi tuodaan esiin hallinnolliset asiat sekä 
talous. Markkinointi tuodaan edellisiä vuosia selkeämmin esiin toimintasuunnitelmassa. 

Talousarvion on uudistettu vastaavalla tavalla. Siitä on aiempaa selkeämmin erotettavissa esimerkiksi oma 
varainhankinta, julkisten avustusten määrät, urheilijoiden omavastuut. 

Kokonaisuutena toimintasuunnitelma on toivottavasti aiempaa selkeälukuisempi ja isompiin kokonaisuuksiin 
paremmin keskittyvä. 

Toimintavuoden aikana Suomessa järjestetään useat arvokilpailut hiihtosuunnistuksessa ja suunnistuksessa. 
Myös televisiointi on aiempia vuosia jopa laajempaa. Urheilujärjestöjen kentässä Olympiakomitea ja Valo 
yhdistyvät vuoden 2017 alusta yhdeksi keskusjärjestöksi. Ei-olympialajina suunnistuksen tulee huolehtia siitä, 
että pärjäämme hyvin myös jatkossa niin urheilussa kuin järjestökentässäkin. 

 

 

Suunnistuksen strategia 
Liittovaltuusto hyväksyi vuonna 2016 
suunnistuksen uuden, vuoteen 2020 
ulottuvan strategian. Keskeinen uusi 
asia strategiassa on ymmärtää ja 
reagoida suunnistuksen 
rakennemuutokseen. 
Lisenssisuunnistajien määrä vähenee 
samaan aikaan, kun sekä 
kuntosuunnistussuoritusten että 
suunnistusta harrastavien määrä 
kokonaisuutena kasvavat. Tämä 
aiheuttaa mm. seuraavat 
johtopäätökset: 
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• Keskeisiä kulmakiviä tulevaisuu-
dessakin ovat menestys, 
näkyvyys, suunnistajien määrä. 

• Kaikki noin 60 000 lajin harrastaa 
luovat yhdessä lajin 
tulevaisuuden.  

• Toiminnan tulee olla aiempaa 
joustavampaa, myös kilpailujen 
osalta.  

• Taloudellista riippuvuutta 
lisenssisuunnistajista ja julkisen 
tuen määrästä pitää vähentää. 

• Jotta keskeisiin tavoitteisiin, 
kuten menestykseen, löytyy jatkossa resursseja, on oman varainhankinnan kasvettava ja 
monipuolistuttava. 

Strategiassa on omat tavoitteensa menestykselle, näkyvyydelle, harrastajien määrän lisäämiselle, 
suunnistuksen arvostukselle sekä taloudelle. Toimintasuunnitelman ns kärkihankkeet ovat strategian 
mukaisia. Tarkemmin suunnistuksen strategian löydät Suunnistusliiton nettisivuilta. 

Toimintasuunnitelman keskeiset nostot 
Toimintasuunnitelmasta on poimittavissa uuden strategian mukaisia uusia avauksia, sekä muutamia muita 
ensi vuotta määrittäviä tekijöitä. Näistä keskeisiä ovat seuraavat: 

• Suunnistajan palvelu Suunnistajan palvelulla uudistetaan kuntorastien järjestäminen. Tavoitteena 
on koota yhteen suunnistuksen kuntoliikkujat, suunnistusseurat ja lajiliitto. 
Palvelun suunnittelu on alkanut syksyllä 2016 ja mukana on useiden seurojen 
edustajia eri puolilta Suomea. Pilotointiin päästään kevään 2017 aikana. 
Hankkeessa yhdenmukaistetaan iltarasteihin liittyviä toimintoja kuten 
tulospalvelu, ajanotto, markkinointi ja suoritusten analysointi. Tavoitteena 
on, että iltarastit ovat entistä parempi tuote ja yhä useampi suomalainen 
löytää suunnistuksesta mielekkään harrastuksen. Hanke saa OKM:n tukea. 

 
• Seuravalmennus Seuravalmennuksen ja seurayhteistyön kehittäminen. Tavoitteena on 

vahvistaa suomalaisen suunnistuksen valmennusosaamista seuroissa ja 
yhdenmukaistaa suomalaista valmennusosaamista. 

 
• Perhesuunnistus Yhteistyökumppaneiden tuella talvikaudella toteutettava uusi tuote, jossa 

kohderyhmänä perheet. Tavoitteena on tarjota uusi helppo tapa tutustua 
suunnistukseen ja saada lajiin tätä kautta uusia harrastajia sekä seuroille 
myös ansaintamahdollisuuksia. 

 
• Arvokisojen vuosi Vuonna 2017 Suomessa järjestetään poikkeuksellisen monet arvokilpailut.  

Helmikuu: hiihtosuunnistuksen EM-kilpailut sekä nuorten ja veteraanien MM-

kilpailut Imatralla.  

Toukokuu: suunnistuksen maailmancupin avauskierros Lohjalla ja Turussa.  

Heinäkuu: suunnistuksen nuorten MM-kilpailut Tampereella.  

Joulukuu: hiihtosuunnistuksen maailmancup Ylläksellä. 
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• TV-näkyvyyden kasvu YLE:n kanavilla näytetään ennätysmäärä suunnistusta. TV-lähetykset tulevat 
Huippuliigasta, Jukolan viestistä, MM-kilpailuista. Uusi TV-tuote on 
suunnistuksen maailmancup, joka televisioidaan kokonaisuutena 
toukokuisesta Suomen avauskierroksesta lähtien. 

Strategiasta nostettavat indikaattorit 

Strategian kulmakiviä ovat menestys, näkyvyys, suunnistuksen kasvu ja hyvinvointi sekä tasa-
painoinen talous. Näistä on johdettavissa seuraavat kehitystä kuvaavat indikaattorit. Toteuma 
arvioidaan vuosikertomuksissa verrattuna edellisiin vuosiin. 

Tavoite Indikaattori Tavoite 2017 
 
Menestys 
 

 Mitalitilastot (kaikki lajit, aikuisten 
MM-kisat) 
 

 Huippuseurojen määrä  
 

 Palkattujen valmentajien ja 
seuratyöntekijöiden määrä 

 

 top 3  
 
 

 Kriteerit määritellään 
2017 

 Enemmän kuin 2016 
 

 
Näkyvyys 
 

 Televisioaika ja katsojamäärät 
 

 Printti, web, someseuranta 
 

 Tabletin levikki / Suunnistajan levikki 

 

 Katsojamäärä (ka) 
isompi kuin 2016 

 mediatilaa enemmän 
kuin 2016 

 tabletti +10 % vs 2016 

 
Yhä useampi 
suunnistaa & 
suunnistuksesta 
hyvinvointia 
 

 Suunnistussuoritusten ja tapahtumien 
määrä (kuntorastit + kilpailut) 
 

 Suunnistajien lukumäärä 
 

 Sinettiseurojen lukumäärä 

 

 Kasvaa 10 % vuosittain 
 
 
 

 Laskentakriteerit 
määritellään 2017 

 Kasvaa 10 % vuosittain 

 
Talous 
 

 Liiton oman varainhankinnan %-osuus 
kaikista tuloista 
 

 Yhteistyökumppanisopimusten arvo € 

 

  %-osuus isompi kuin 
2016 
 

 20 000 € enemmän kuin 
2016 
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2 Seuratoimintayksikkö 
Suunnistuksen uudessa strategiassa vuosille 2016–2020 elinvoimaiset suunnistusseurat on nostettu yhdeksi 
tärkeimmäksi suunnistuksen kulmakiveksi. Syksyllä 2016 perustetun seuratoimintayksikön tavoitteena on 
luoda edellytyksiä ja tukea suunnistusseuroja niiden omassa toiminnassa ja sen kehittämisessä. 
Elinvoimainen seuratoiminta houkuttelee niin harrastajia kuin toimijoitakin tarjoten heille monipuolisia 
mahdollisuuksia lajin harrastamiseen. Elinvoimaisissa seuroissa on mahdollisuus kehittyä urheilijana, 
liikkujana, valmentajana tai seuratoimijana yhteisöllisessä, innostuneessa ja toimivassa 
toimintaympäristössä. Elinvoimainen seura voi olla iso tai pieni ja seura voi myös profiloitua keskittyen 
haluamaansa toimintaan. Elinvoimaisia suunnistusseuroja on kaikkialla Suomessa ja ne tarjoavat 
suunnistamisen mahdollisuuksia kaikenikäisille ja -tasoisille harrastajille. 

Seurayksikön päätavoitteita ovat:  

• laadukas seuratoiminta houkuttelee  

• yhä useampi lapsi, nuori ja perhe suunnistaa 

• laji tuodaan ihmisten lähelle 

 

Seuratoimintayksikön tehtävänä on tarjota seuroille palveluita, tuotteita ja tukea seuratoiminnan 
kehittämiseen. Yhtenä keskeisimpänä seuratoimintayksikön tehtävänä on seurojen laadukkaan lasten ja 
nuorten toiminnan edistäminen ja kehittäminen. Tehtävien toteuttamiseksi seuratoimintayksikkö tekee 
tiivistä yhteistyötä liiton muiden yksikköjen ja erityisesti tapahtuma- ja huippu-urheiluyksikön kanssa. 
Tapahtumayksikkö vastaa kilpailullisista ja harrastesuunnistustapahtumista, huippu-urheiluyksikkö 
huippusuunnistuksen edellytysten luomisesta. Lisäksi seuratoimintayksikön tukena toimivat työryhmä, 
kouluttajaverkostot sekä OK:n sidosryhmät. 

Vuosi 2017 on seuratoimintayksikölle uudelleen organisoitumisen ja toimivien toimintamallien rakentamisen 
aikaa. Seuroille tarjottavat palvelut, tuotteet ja materiaalit ovat pitkälti tuttuja liiton aiemmin tarjoamista 
palveluista, mutta uudessa organisaatiossa seurojen toiminnan tukemiseen panostetaan ja sitä kehitetään 
entistä enemmän. 

Vuoden 2017 toiminnassa toteutettavat merkittävät uudistukset: 

• Seuravalmennuksen ja seurayhteistyön kehittäminen ja parhaiden käytäntöjen jakaminen 
yhteistyössä huippusuunnistusyksikön kanssa 

• Koulusuunnistuksen kehittäminen (laajuus riippuu rahoituksen saamisesta) 

• Perhesuunnistus yhteistyössä tapahtumayksikön kanssa  

• Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen nykyisten viestintäkanavien rinnalla 
(”nopeatempoisuus”, lyhyet asiasisällöt, sosiaalisen median hyödyntäminen) 

Seurojen toiminnan tukeminen 

Tavoite Tehtävä Seuranta 
Seuratoiminta on 
vetovoimaista ja 
kehittyvää 
 

Hyvä Seura -kehityspolku 
 

Hyvä Seura -kehityspolun 
toimintamalli luotu 

Kehitysprosessissa mukana 
olevat seurat 

Seuratoimijoiden 
yhteistyön tukeminen 
ja verkostoituminen 

Seuratoimijoiden verkoston rakentaminen  Verkoston toimintatavat on 
luotu 
 

Seuravalmennuksen 
kehittäminen 
 

Seurasparraus 
 
Huippu-seuratoiminta (yhteistyö 
huippusuunnistusyksikön kanssa) 

Kohdattujen ja sparrattujen 
seurojen määrä vuonna 2017  
Seuroihin syntyvä 
valmennusyhteistyö 
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Tavoite Tehtävä Seuranta 
Seurayhteistyön 
kehittäminen 
 
Kasvava 
sinettiseurojen määrä 
 

Sinettiseuratoiminta (=lasten ja nuorten 
toiminnan kehittämistä) 
 
 

Sinettiseurojen määrä 
 
Uusien sinettiseurojen määrä 
 

Seurat saavat tietoa 
seurojen toimintaa ja 
kehittämistä tukevista 
palveluista  

 

Seuratoimijoiden viestinnän kehittäminen 

Seuratuki 

Ansiomerkit 

Toimivat viestintäkanavat luotu 
ja käytössä 

Hakemusten määrä 

Myönnettyjen ansiomerkkien 
määrä 

 

Lasten ja nuorten suunnistus 
Lasten ja nuorten toiminta pohjautuu merkittävältä osin jo hyviin, olemassaoleviin toimintatapoihin. Lasten 
kilpailutoiminnan kehittämisen vastuu kuuluu tapahtumayksikölle. 

Tavoite Tehtävä Seuranta 
Seurat toteuttavat lajin 
sekä lasten & nuorten 
liikunnan edellytykset 
vaativaa toimintaa 
 
Seuroissa huomioidaan 
eritasoiset harrastajat 
 

Ohjaaja-ja valmentajakoulutukset (TOK, 
ohjaajakoulutus, valmentajakoulutus taso 1, 
lasten ratojen laatiminen) 
 
Seuravalmennuksen ja seurayhteistyön 
kehittäminen ja parhaiden käytäntöjen 
jakaminen yhteistyössä 
huippusuunnistusyksikön kanssa 
 
Seuraohjaajien verkoston aktiivinen toiminta 
(uutiskirjeet, tapaamiset, netti, fb) 

Koulutuksien volyymi, 
palautekyselyt, koulutusten 
vaikuttavuuskysely luotu 
 
Seurayhteistyön toimintamalleja 
luotu, käynnistetty ja jaettu 
 
Verkoston laajuus ja kontaktien 
määrä 
 

Seurat saavat tietoa 
lasten ja nuorten 
toiminnan linjauksista, 
valmennuksesta ja 
palveluista 

Viestinnän kehittäminen 
(”nopeatempoisuus”, lyhyet asiasisällöt, 
sosiaalisen median hyödyntäminen) 
 
Seuroille tarjottavat materiaalit  

Uusia viestintätapoja käytössä 

Laji houkuttelee nuoria  
 
Nuoret oppivat 
harjoittelemaan lajin 
edellytysten mukaisesti 
 
Nuorten tapahtumat 
vahvistavat seurojen 
nuorisotoimintaa 

Nuorten leiritykset:  
VOL, yläkoululeiritys, 
Leimaus-leiri 2017 
Nuorten Jukola 2017 
 

Leireille osallistuvien nuorien 
määrä, palautteet 
 
 
Lasten ja nuorten määrä ja 
määrien kehitys 
 
 

Yhä useampi lapsi, nuori 
ja perhe suunnistaa. Laji 
koetaan 
houkuttelevana.  

(enemmän suunnistajia 
/ suorituksia / 
resursseja) 

Seurojen suunnistuskoulut ja Hippo-
suunnistuskoulut 

Koulusuunnistus (haetaan hankeavustusta, 
jolloin toteutus voidaan tehdä laajempana) 

Perhesuunnistus yhteistyössä 
tapahtumayksikön kanssa 

Nuorten tiimi 

Suunnistuskoulujen määrä 

Lasten ja nuorten määrä 

Uusia toimintatapoja on 
kehityksen alla 

Perhesuunnistuksen suunnittelu 
ja käynnistäminen 

Toiminnan laajuus ja toimintaan 
osallistuvien määrä 
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3 Huippusuunnistus 
Suunnistuksen strategiassa yksi keskeisistä tulostavoitteista on olla kolmen parhaan maan joukossa kaikissa 
lajeissa. Jotta menestystavoitteen saavuttaminen olisi mahdollista, valmennuksen tulee kaikilla tasoilla tukea 
urheilijoiden kokonaisvaltaista kehittymistä ja osaamisen vahvistumista. Urheilijan ja valmentajan polun eri 
vaiheissa vaatimustasojen ymmärtäminen, sisäistäminen ja ennen kaikkea niiden siirtäminen käytäntöön on 
tärkeää. Niin seurojen valmennustoimintaa kehittämällä kuin yksittäisten valmentajien osaamista tukemalla 
luomme nuorille urheilijoille paremmat edellytykset tavoitella maailman kärkeä lajissaan. Liiton tehtävänä on 
omilla toimenpiteillään tukea ja innostaa toiminnassa mukana olevia ihmisiä, jotta osaaminen polun eri 
vaiheissa vahvistuisi ja kehittyisi. 

Huippusuunnistuksen linjauksia tukevat kulmakivet on kuvattu tiivistetysti oheisessa kuvassa. 

 

Vuoden 2017 toiminnassa toteutuvia merkittäviä uudistuksia ja muutoksia ovat: 

• Seuravalmennuksen ja seurojen välisen yhteistyön aiempaa tehokkaampi tukeminen ja uusien 
toimintamallien luominen parhaiden käytäntöjen jakamiseen. 

• Valmennussihteerin tehtävien siirtyminen huippu-urheilupäällikölle ja valmentajille. 
Maajoukkuevalmentajien toimenkuvamuutokset. 

• Valmennuskeskusyhteistyön tiivistäminen Kisakallion kanssa. 
• Uusi nuorten sarjajako hiihto- ja pyöräsuunnistuksessa. 

Osaamisen kehittäminen ja huippusuunnistuksen tukitoimet 

Tavoite Tehtävä Seuranta 
Urheilijoiden 
toimintaedellytyksiä, 
kehittymistä ja 
menestymistä tukeva 
valmennus- ja 
koulutusjärjestelmä 
 
 
 

Huippu-urheilupäällikön ja vastuuvalmentajien 
johdolla eri lajien valmennus-/tukihenkilötiimien 
rekrytointi ja johtaminen 
 
Valmennuskeskusyhteistyön tiivistäminen ja 
urheilijoiden kehittymistä tukevien uusien  
toimintamallien kehittäminen 
 

Keskeisten dokumenttien pitäminen ajantasalla 
(valmennusjärjestelmäkuvaus, suunnistuksen 
lajianalyysi, suunnistajan polku, valmennus- ja 
koulutusmateriaali, AD-ohjelma) 
 
Tiivis yhteistyö keskeisten sidosryhmien kanssa 
(OKM, OK, SUEK, PV) 

Valmennus-, kilpailu- ja 
koulutustoiminnan jatkuva 
itsearviointi sekä arviointi 
yhdessä OK:n 
lajiryhmävastaavan sekä 
muiden sidosryhmien ja 
asiantuntijoiden kanssa 
 
Budjetin seuranta 

Koulutuksiin 
osallistuvien 
valmentajien osaamisen 
kehittäminen. 

Laadukas, linjan mukainen koulutus (tasot 2 ja 3, 
valmennusseminaari)   

Yhteistyö ja koordinointi seuratoimintayksikön 
kanssa (taso 1) 

Palautekysely osallistujille 
kurssin / seminaarin päätteeksi 
 

Osaavien valmentajien 
määrän lisääminen. 

Linjakas valmennuksellinen viestintä 
 
Huippusuunnistusryhmän sparraus 

Ammattivalmentajien ja 
koulutukseen osallistuvien 
valmentajien määrä 
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Valmennus- ja maajoukkuetoiminta 

Suunnistuksessa valmennus on keskitetty kolmeen urheiluakatemiaan Helsingissä, Tampereella ja Turussa. 
Näissä on liiton valmennusjohdon valitsemat, nuorten olympiavalmentajan valmentamat valmennusryhmät. 
Lisäksi Vaasan urheiluakatemiassa / Vöyrin urheilulukiossa on FSO:n palkkaama päätoiminen 
suunnistusvalmentaja, jonka vastuulla on lisäksi Lännen (E-P, K-P, ÖID) aluevalmennus. 

Tavoite Tehtävä Seuranta 
Urheilijan 
kokonaisvaltainen, 
yksilöllinen 
kehittäminen 

Laadukas, linjan mukainen maajoukkue- ja 
urheiluakatemiavalmennus  

Aikuisten ja nuorten valmennusryhmien 
leirisuunnitelmat  

Seuravalmentajien ja henkilökohtaisten 
valmentajien osallistaminen  

Asiantuntijoiden hyödyntäminen  

Yhteistyö ja koordinointi seuratoimintayksikön 
kanssa (Suunta Huipulle -leirit, yläkoululeiritys, 
VOL, kehittymisen seuranta) 

Kokonaisvaltainen kehittymisen 
seuranta: (maajoukkue-
valmentajat, NOV:t, 
henkilökohtaiset valmentajat)  
 
Palautekysely urheilijoille 
kauden päätteeksi 

 

Arvokilpailut  

Tavoite Tehtävä Seuranta 
Suunnistus 
 
Menestys pääkilpailuissa 
 

Aikuisten maajoukkuetoiminta: 
- MM, Viro 
- World Games, Puola 
- maailmancup (Suomi, Viro, Latvia, Sveitsi) 
Nuorten maajoukkuetoiminta: 
- nuorten MM, Suomi 
- 18- ja 16-v. EM, Slovakia 
 
Arvokilpailujen valintaohjeet. 

Mitalitilastot 
 
Top 10 -tilastot 

Hiihtosuunnistus 
 
Menestys pääkilpailuissa 

Aikuisten maajoukkuetoiminta: 
- MM, Venäjä 
- EM, Suomi 
Nuorten maajoukkuetoiminta: 
- nuorten MM, Suomi 
- 17-v. EM, Suomi 
- nuorten pohjoismainen maaottelu, Suomi  
 
Arvokilpailujen valintaohjeet. 

Mitalitilastot 
 
Top 10 -tilastot 

Pyöräsuunnistus 
 
Menestys pääkilpailuissa 
 

Aikuisten maajoukkuetoiminta: 
- MM, Liettua 
 
- EM, Ranska 
- maailmancup (Itävalta, Ranska, Liettua) 
Nuorten maajoukkuetoiminta: 
- nuorten MM, Liettua 
- 17-v. EM, Ranska 
 
Arvokilpailujen valintaohjeet 

Mitalitilastot 
 
Top 10 -tilastot 

Tarkkuussuunnistus 
 
Menestys 
pääkilpailuissa. 

Maajoukkuetoiminta: 
- MM, Liettua 

- pohjoismainen maaottelu, Nokia, Suomi 

Arvokilpailujen valintaohjeet. 

Mitalitilastot 
 
Top 10 -tilastot 
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4 Tapahtumat 
Tapahtumayksikkö vastaa seuraavien osa-alueiden kehittämisestä ja ohjauksesta 

• Kansallinen kilpailutoiminta, 
• Suunnistusliiton päätapahtumat, 
• Lasten ja nuorten päätapahtumat, 
• Harrastesuunnistus, 
• Karttatoiminta. 

Toiminnan painopisteet vuonna 2017 vuosittaisten perustoimintojen lisäksi ovat 

• Toimenpiteet kansallisten kilpailujen lisäämiseksi ja osallistumiskynnyksen madaltamiseksi. 
• Fin5-suunnistusviikon kehittämistoimet. 
• Toimenpiteet seurojen välisen karttahteistyön lisäämiseksi. 
• Suunnistajan palvelun kehitystyön jatkaminen (ent. nimike kuntosuunnistusportaali). OKM:n 

erityisavustuksen 1. vuosi jatkuu 31.5.2017 saakka, ajalle 1.6.2017–31.5.2018 on haettu jatkoavustusta. 
• Perhesuunnistuksen suunnittelu ja käynnistäminen, mikäli asetetut reunaehdot toteutuvat. 

Kilpailut 

Irma ja ranki  

Suunnistusliiton kilpailujärjestelmän ylläpidon keskeiset toiminnot ovat IRMA-järjestelmä ja ranki. 

IRMA-järjestelmää kehitetään tarpeen mukaan. Ongelma- ja virhetilanteet korjataan mahdollisimman 
nopeasti. IRMA on nostettu vuoden 2017 talousarviossa omaksi kohdakseen, jotta sen tuottoja ja kuluja 
voidaan aiempaa paremmin seurata.  

IRMA:n hinnat vuodelle 2017 määräytyvät seuraavasti. Kilpailukohtainen IRMA-palvelumaksu AM-
kisoissa 50 € ja kansalliset kilpailut tai avoimet tapahtumat 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 € ja 201–: 220 €. 

Rankijärjestelmän osalta sprinttirankin laskentaperiaatteita muutetaan ja hiihto- ja pyöräsuunnistuksen 
nuorten rankisarjat muutetaan uusittuja lajisääntöjä vastaaviksi. 

Kilpailijamaksut 

Kilpailijamaksu porrastetaan osallistujamäärien mukaan. Vuonna 2017 Suunnistusliiton osuus jatkuu 
edellisvuoden tasolla. Jukolaa, rastiviikkoja ja Finnspringiä koskeva IOF-maksu pidetään ennallaan (5 %). 
Liittohallitus voi tarvittaessa myöntää seurojen kokeiluihin taulukosta poikkeavia kilpailumaksuja, joilla 
kannustetaan suunnistuksessa ympärivuotiseen kilpailutoimintaan. 

Osallistujamäärä SSL:n osuus %  

0–150 0 % 

151–300 10 % 

301–700 15 % 

701– 18 % 
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Lisenssi 

Lisenssimäärien odotetaan hieman pienentyvän vuoden 2016 tasosta. Alustavat lisenssihinnat vuonna 2017 
ovat, mikäli vakuutushinnat pysyvät edellisvuoden tasolla:  

Lisenssilaji Hinta 2017 

aikuisten vakuutuksellinen lisenssi 83 € 

aikuisten vakuutukseton lisenssi 33 € 

15–18 vuotiaiden vakuutuksellinen lisenssi 31 € 

15–18 vuotiaiden vakuutukseton lisenssi 14 € 

0–14 Nuori Suunta –kortti vakuutuksellinen 14 € 

0–14 Nuori Suunta –kortti vakuutukseton    6 € 

harrastesuunnistajan vakuutuksellinen lisenssi 15 € 
 

Kansallinen kilpailutoiminta 

Tavoite Tehtävä Seuranta 
Kansallisten kilpailujen 
järjestämistä helpotetaan 

Lajisääntöihin järjestämisen joustavuutta 
parantavia muutoksia 

Lajisääntömuutokset 

Uusia tapoja järjestää 
kilpailuja ja järjestää 
erilaisia kilpailuja 

Seuroja houkutellaan mukaan kokeiluihin 
tiedottamalla ja palkitsemalla  

Kokeilut 

Kilpailuja 
kesäviikonloppujen 
ulkopuolella 

Kilpailijamaksujärjestelmän muutokset niin, 
että kilpailuja järjestetään myös arki-iltoina ja 
talvella 

Normiajankohtien ulkopuoliset 
kilpailut 

Lisää harrastesuunnistajia 
mukaan kilpailuihin 

Kannustetaan seuroja järjestämään avoimia 
sarjoja kilpailujen yhteydessä ja 
markkinoimaan niitä harrastesuunnistajille 

Tiedotusta ja kannustusta 
avoimista sarjoista on tehty 
seuroille 

Vähän kilpailevien 
lisenssin lunastamisen 
parantaminen 

Kertalisenssijärjestelmän luonti Kertalisenssijärjestelmä on 
luotu 

Lasten ja nuorten 
kilpailujen laadun ja 
määrän edistäminen  

Enemmän suunnistajia ja 
suorituksia 

Kehitetään ohjeistuksen tavoittavuutta 
(koulutukset ja viestintä). 

Enemmän lasten kilpailuja (mm. seura- ja 
paikalliset kilpailut) 

Alueellisten valvojien määrä ja 
palaute 

Lasten ja nuorten ratojen 
laatiminen -koulutusten 
osallistujamäärät 

Viestintämäärät ja 
viestintätavat 

 

Suunnistusliiton päätapahtumat 

Kansainväliset arvokilpailut 
Suomessa järjestetään useat kansainväliset arvokilpailut vuonna 2017. Järjestäjiä autetaan liittotason 
toimenpitein ja tarvittaessa myös käytännön toiminnoissa yhdessä toimitusjohtajan ja myynti- ja 
markkinointipäällikön kanssa.  

Helmikuussa järjestetään hiihtosuunnistuksen EM-kilpailut, nuorten (20-v) ja veteraanien MM-kilpailut sekä 
nuorten alle 17-vuotiaiden EM-kilpailut Imatralla. Toukokuussa suunnistetaan  suunnistuksen maailmancupin 
avauskierros Lohjalla ja Turussa. Heinäkuussa Fin5-suunnistusviikon yhteydessä suunnistetaan nuorten MM-
kilpailut Tampereella. Arvokisavuoden päättää joulukuussa kilpailtava hiihtosuunnistuksen maailmancup 
Ylläksellä. 
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Kansalliset päätapahtumat 

Tavoite Tehtävä Seuranta 
Jukolan viestin 
onnistuminen ja laadukas 
toiminta varmistetaan 

Rakennetaan järjestelmä kilpailun 
taloudellisen lopputuloksen turvaksi 
poikkeustilanteissa yhdessä 
Kaukametsäläiset ry:n kanssa. 
Valvotaan järjestelyjen laadukasta 
toteutumista. 

Taloudellisen turvallisuuden 
perusta on luotu ja Joensuu-
Jukola on toteutettu hyvin. 

Huippuliigan laadukas 
toteutus 

Toteutetaan yhdessä seurojen kanssa TV-
yleisöä kiinnostava neljän osakilpailun 
Huippuliiga. 

TV-aika ja katsojamäärä (ka). 

Fin5-suunnistusviikon 
kiinnostavuutta ja 
kannattavuutta lisätään 

Kilpailun tärkeimmät houkuttelevuutta 
lisäävät osa-alueet määritetään ja kilpailun 
tavoite selkeytetään. Liiton ohjausta 
kilpailun suhteen parannetaan. 

Kilpailun tavoite ja selkeimmät 
kehityskohteet on määritetty. 
Järjestelyohje on uusittu. 
Johtoryhmän toimintatavat on 
käyty läpi. 

SM-kilpailujen laatu 
pidetään hyvällä tasolla  
 
Vuosien 2020–2021  
SM-kilpailuille valitaan 
järjestäjät 

SM-kilpailujen järjestäjäkoulutusta 
kehitetään 
 
SM-kilpailujen seurantaa paikanpäällä 
lisätään tapahtumapäällikön osalta  
 
Kilpailujen haku avataan ja valitaan 
järjestäjät 

SM-kilpailujen 
järjestämiskoulutukseen on tehty 
muutoksia 
Tapahtumapäällikkö on vieraillut 
SM-kilpailuissa.  
 
Vuosien 2020–2021 SM-
järjestäjien valinta on tehty. 

Nuorten Jukola, Leimaus 
ja Kultainen kompassi  
-cup vastaavat 
osallistujien tarpeita, ovat 
laadukkaasti järjestetyt ja 
houkuttelevat osallistujia. 

Järjestäjien ohjeistus ja järjestämisen 
tukitoiminnot 
 
Liiton markkinointikanavien tarjoaminen 
järjestäjille 
 
Näiden tapahtumien budjetti on 
nuorisotoiminnan budjetissa 

Järjestelyjen laatu ja 
osallistujamäärät 

 

Harrastetapahtumat 
Suunnistajan palvelu -hanke on keskeisellä sijalla tapahtumayksikön harrastepuolella. Muilta osin 
toiminnassa on mm. kuntosuunnistusten ja erilaisten tapahtumien kuten World Orienteering Day:n 
markkinointia. 

Tavoite Tehtävä Seuranta 
Kuntosuunnistukseen 
luodaan valtakunnallinen 
näkyvyys ja tuotteet 
 
Enemmän suunnistajia, 
suorituksia, resursseja  
 
Tunnemme suunnistajat 
ja osaamme hyödyntää 
tietoa 

Kuntosuunnistajan palvelun kehittäminen. 
Vaihe 1 31.5. asti, vaihe 2 1.6.2017–
31.5.2018  
 
Kuntosuunnistajan palvelun ensimmäisen 
vaiheen (pilottivaiheen) avautuminen ja 
rekisteröitymisen mahdollistaminen 

Kehittäminen etenee 
suunnitelmien mukaan (OKM 
hankepäätös n. 4/2017) 
 
Rekisteröityneiden 
kuntosuunnistajien määrä 

Matalan kynnyksen 
kokeiluja ja malleja 
 
Suunnistus tarjoaa 
luontokokemuksia ja 
elämyksiä houkutellen 
lajin pariin omasta 
terveydestä 

Kuntosuunnistustapahtumien ja aikuisten 
suunnistuskoulujen markkinointi ja seurojen 
markkinoinnin edistäminen 
 
Jukola-koulun ohjeistus 

Suunnistajien määrä 
 
Aikuisten suunnistuskoulujen 
määrä ja osallistujamäärät 
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Tavoite Tehtävä Seuranta 
ja hyvinvoinnista 
kiinnostuneita ihmisiä 
 
Laji tuodaan ihmisten 
lähelle 

MOBO-ratojen markkinointi sekä seuroille 
että käyttäjille 

MOBO-ratojen määrä ja 
suoritusten määrä 

Suunnistus tarjoaa 
luontokokemuksia ja 
elämyksiä houkutellen 
lajin pariin omasta 
terveydestä ja 
hyvinvoinnista 
kiinnostuneita ihmisiä 

Edistetään viestinnällä ja markkinoinnilla 
suunnistusta terveyttä ja hyvinvointia 
edistävänä liikuntamuotona ja TYHY-
liikuntana 
 
Markkinoidaan lajia mm. näkyvyydeltään 
merkittävimmillä messuilla 

Lajin saama terveyteen ja 
hyvinvointiin liittyvä julkisuus 
 
Messukontaktien määrä (arvio) 

Matalan kynnyksen 
kokeiluja ja malleja  
 
Laji tuodaan ihmisten 
lähelle  
 
Suunnistus tarjoaa 
luontokokemuksia ja 
elämyksiä houkutellen 
lajin pariin omasta 
terveydestä 
ja hyvinvoinnista 
kiinnostuneita ihmisiä 
 

Luodaan perhesuunnistuksen tuote, joka 
käynnistyy syksyllä 2017  
 
World Orienteerin Day (WOD) 24.5., 
Unelmien liikuntapäivä 10.5. ja  
Suomen luonnon päivät 2017 (yksi Suomi 
100 -tapahtumista) 

Mukana olevia 
yhteistyökumppaneita ja seuroja 
 
Osallistujien määrä tapahtumissa 
 
Arvio järjestetyistä tapahtumista 
ja osallistujamääristä 
 
Viestinnällinen onnistuminen 

 

Karttatoiminta 
Karttatoiminnan päätehtäviä ovat kartantekijöiden kouluttaminen ja neuvonta, päätapahtumien ja 
arvokilpailuiden tekninen tukitoiminta, kartoituksen yleinen kehittäminen ja laadunvalvonta sekä kartta-
rekisterin ylläpitäminen ja OKM:n karttaraha. 

Karttatoimintaa hoitavat oto-henkilönä työskentelevä karttavastaava-karttasihteeri sekä luottamus-
henkilöistä koostuva karttaryhmä. 

Tavoite Tehtävä Seuranta 
Suunnistuskarttarekisterin 
ylläpitäminen 

Seurojen ohjaaminen karttarekisterin 
ylläpitämiseen 

Seurojen raportointitietojen 
tarkastelu ja yhteenvedot 

Seurojen välinen 
karttayhteistyö  

Ongelmien välttäminen ja ongelmien 
ratkaiseminen 

Kartoitusvarausten ja -lupien 
ajantasaisuus 

Kartanvalmistuksen 
taloudellinen tukeminen 

OKM:n karttarahan jakaminen seuroille OKM:n karttaraha on jaettu 

Pysyminen ajan tasalla 
teknisessä kehityksessä 

Karttojen kuvausohjeisiin, laitteisiin, 
ohjelmistoihin ja painopaikkoihin 
liittyvän teknisen kehityksen seuranta 

Tekninen tietämys on ajan tasalla 

Kartta- ja sääntöasioihin 
tarkoituksenmukaisuus ja 
ajantasaisuus 

Vaikutetaan kartta- ja sääntöasioihin 
niin Suomessa kuin kansainvälisestikin 

Karttasäännökset ovat Suomeen 
sopivia ja sääntöjä voidaan Suomessa 
noudattaa 

Seurojen karttatalouden 
kannattavuus ja 
kartantekijöiden riittävyys 

Suoritetaan edunvalvontaa kuntien 
suuntaan ja koulutetaan kartantekijöitä 

Karttojen kustannusten seuranta. 
Kartoittajien määrä. 

Pysyminen ajan tasalla 
kartta-alan tapahtumista 
ja tilanteista. Tarvittaessa 
nopea puuttuminen 
toimenpiteitä vaativiin 
asioihin 

Kartta-alan jatkuva seuraaminen.  
Tiedottaminen: lehtiartikkelit, internet, 
sosiaalinen media. 

Karttaryhmän sisäinen tiedonvaihto ja 
ulkoinen tiedotus. 
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Tavoite Tehtävä Seuranta 
Riittävä koulutustarjonta 
kartantekemisen eri 
tasoille 

Koulutusten järjestäminen Koulutustilaisuuksien määrä ja 
osallistujamäärät 

Teknistä tukea, neuvontaa 
ja valvontaa 
päätapahtumiin ja 
arvokilpailuihin 

Yhteydenpito päätapahtumien ja 
arvokilpailujen ratamestareihin ja 
kartantekijöihin ja teknisen tuen 
antaminen 

Päätapahtumien ja arvokilpailujen 
karttoihin liittyneet tekniset haasteet 
on voitettu 

Päätapahtumien ja 
arvokilpailujen laadukkaat 
kartat 

Päätapahtumien ja arvokilpailujen 
kartoitustoimintojen seuranta ja 
ohjeistus 

Toteutetut laadukkaat kartat 
päätapahtumissa ja arvokilpailuissa 

Seurojen kartantekijöille 
ja ratamestareille tarjolla 
neuvontaa 

Kartta-aiheisen neuvonnan antaminen 
sähköpostitse ja puhelimitse 

Neuvontapyyntöjen määrä ja aiheet 

 

5 Markkinointi ja viestintä 
Suunnistusliiton uudessa organisaatiossa markkinointi ja viestintä toimivat yhdessä yksikössä, jonka 
strategiassa linjatut keskeiset tavoitteet ovat lajin näkyvyyden lisääminen, talouden vahvistaminen sekä liiton 
muiden yksiköiden toiminnan tukeminen. 

Talouden vahvistamisen näkökulmasta markkinoinnin ja myynnin tärkein tehtävä on kumppanuusmyynnin 
lisääminen ja myyntituotteiden kehittäminen. Myynnin kasvattaminen tapahtuu kumppanimäärän 
lisääntyessä ja tapahtumamyynnin kehittyessä. Pitkien kumppanuussopimusten myötä resursseja vapautuu 
lisää myyntiin sekä tuotekehitykseen. Kävijä- ja seurantatutkimukset tukevat markkinoinnin ja myynnin 
päätavoitteen saavuttamista. Muu markkinoinnin toiminta on tukitoimintoja sekä sisäisesti Suunnistusliitossa 
että ulkoisesti kohdistuen suunnistusseuroille ja -tapahtumille. 

Mediamurroksessa yhä tärkeämmäksi nousee suunnistusväen oma aktiivisuus mediassa: liiton viestinnän 
tehtävänä on välittää tietoa suunnistuksesta ja sen tapahtumista sekä lajin ulkopuolelle että lajiyhteisön 
sisälle. Liiton uutisointi ja kuvapalvelu ovat jo nyt keskeisessä roolissa nykyisessä mediannäkyvyydessä. 
Aktiivisuus, ajan hermolla olo, moniosaaminen sekä reagointi ympäröivän median muutoksiin ja tarpeisiin 
ovat olennaisia piirteitä toimivalle viestinnälle. 

Suunnistaja-lehti (9 numeroa/2017, printti- ja tablettiversio, ilmestyy 72. vuosikerta) on merkittävä osa 
suunnistusyhteisöä. Lehden sisällöllinen sekä journalistinen vastuu ja koordinointi on liiton viestinnällä; 
ilmoitushankinnan koordinoinnin vastuu on markkinointipäälliköllä. Koko yksikkö yhdessä vastaa lehden 
tilaajakampanjoista. 

Vuoden 2017 merkittävät muutokset: 

• Suunnistaja-lehden ilmoitushankinnan lisäresurssit (kaksi ilmoitushankkijaa). Samalla 
ilmoitushankinnankoordinoinnin vastuu siirtyy markkinointipäällikölle. 

• poikkeuksellisen tiivis kansainvälisten arvokilpailujen (EM-hs, maailmancupit ja nuorten MM), vuosi 
kotimaassa 

• myyntituotteiden laajennus uudella perhesuunnistustapahtumasarjalla 

Markkinointi 

Tavoite Tehtävä Seuranta 
Vahvistetaan taloutta 
myynnin avulla 

Kasvattaa kumppanimääriä 
Kasvattaa euromääräistä laskutusta 
 
Tehdä pitkiä yhteistyösopimuksia, jolloin 
vuosittainen myynnin panostus ja tulokset 
lisäävät automaattisesti kumppani-tuottoja 

Myyntityön ja 
kumppanimäärien seuranta 
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Tavoite Tehtävä Seuranta 
Kasvattaa suunnistuksen 
resursseja, lisätä 
näkyvyyttä ja vahvistaa 
samalla taloutta 
tuotekehityksen avulla 

Kehittää nykyisiä myyntituotteita 
tehokkaammiksi ja entistä enemmän yrityksiä 
kiinnostaviksi 

Kehittää perhesuunnistus markkinoinnin 
välineeksi 

Kehittää Suunnistajan palvelua yrityksille 
kiinnostavaksi kauppapaikaksi 

Tutkimustiedon ja näkyvyysseurannan 
valjastaminen myynnin ja markkinoinnin tueksi 
 
Tapahtumamarkkinoinnin kehittäminen yhdessä 
järjestäjien kanssa 
 
Seuratoiminnan markkinoinnin tukeminen 
taustatietoja tarjoamalla 

Tuotekohtainen 
kumppanuustilanteen seuranta 
 
Perhesuunnistuksen ja 
Suunnistajan palvelun 
kaupallisen kehityksen seuranta 
 
Tutkimustiedon vaikutusten 
seuranta kumppanihankinnassa 
 
Tapahtumien ja seurojen 
markkinointiosaamisen ja 
kumppanitoiminnan 
kehittymisen seuraaminen 
 

 

Viestintä 

Tavoite Tehtävä Seuranta 
Näkyvyyden lisääminen Lehdistötiedotteet, -tilaisuudet 

Uutiskirjeet 
Kisapäivystykset (n. 100 kpl/v) 

Näkyvyysmittarit 

Suunnistus näkyy eri 
medioissa ympäri 
vuoden, ja aktiivisesti 
paikallisesta 
valtakunnalliseen 
mediaan sekä myös lajin 
ulkopuolisissa medioissa 

Tv-tuotteen kehittäminen yhdessä Ylen kanssa. 
 
Mediapalvelu (olosuhteet, kuvapankki, 
urheilijaprofiilit, mediaopas, videotuotanto 
Ylelle jne.) 

TV-aika ja katsojamäärä (ka) 
 
Kuvien, videoiden, tiedotteiden 
läpimeno mediassa 

Sisällölliset tavoitteet 
(suunnistuspersoonien 
esiin nostaminen, 
terveysvaikutusten 
hyödyntäminen) 

Muut toimet (ideointi, sisältövalinnat, taustoitus 
jne.) 

Kiinnostus lajin ulkopuolisissa 
medioissa 
Laji-imago 
 

Liiton muiden 
yksiköiden tavoitteiden 
ja toiminnan tukeminen. 
Seurojen toiminnan 
tukeminen  
 
Yhä useampi suunnistaa  
 
Suunnistajien oma 
aktiivisuus näkyvyyden 
lisääjänä 

Nettisivut (suunnistusliitto.fi; suunnistus.fi; 
sslmedia.info; olekartalla.fi; fin5.fi) 
Materiaalituotanto (esitteet, muut materiaalit) 

Sosiaalinen media (Facebook, Twitter, 
Instagram), kampanjat 
Muut toimet (esim. videotuotanto) 

Aktiivisuutta tukevat toimet (esim. sisältöjen 
jakaminen laajemmalle yleisölle) 

Seuraaja- ja kävijämäärien 
kehitys 
 
Uutisoinnin aktiivisuus 

Suunnistaja-lehden 
välittäminen nykyistä 
laajemmalle yleisölle 
 
Sisällölliset tavoitteet 
(suunnistuspersoonien, 
seuraesimerkkien esiin 
nostaminen) 
 
Talouden vahvistaminen 

Tilaajakampanjat, tilausten hallinta; 
tablettiversio 

Sisältövalinnat ja -painotukset  

Ilmoitusmarkkinoinnin koordinointi (vastuu 
markkinointipäällikkö) 

Tilaajamäärien kehitys  
 
Monipuolinen sisältö  
 
Ilmoitusmäärien kehitys 
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6. Hallinto 
Hallinto 

Liittovaltuusto kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiinsa keväällä ja syksyllä. Alustavasti liittovaltuuston 
kevätkokous on lauantaina 25.3. Samassa yhteydessä pidetään myös joka kolmas vuosi pidettävä liittokokous. 
Syyskokous järjestetään Rastikaronkan yhteydessä alustavasti 26.11.  
 
Liittohallitus vastaa operatiivisesta päätöksenteosta ja päätösten toimeenpanosta yhdessä liiton 
toimihenkilöiden kanssa. Liittohallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuoden aikana.  

Henkilöstö 

Toimiston yleishallinnosta vastaa toimitusjohtaja. Työntekijöiden lukumäärä on 16 jakaantuen seuraavasti: 
- Seuratoimintayksikkö: seuratoimintapäällikkö Katja Kyckling ja nuorisopäällikkö Anneli Miettinen 
- Tapahtumayksikkö: tapahtumapäällikkö Petteri Palmi ja tapahtumapäällikkö Katri Lilja 
- Huippusuunnistusyksikkö: huippu-urheilupäällikkö Katri Lindeqvist, päävalmentaja Petteri Kähäri, 

nuorten olympiavalmentajat Antti Harju, Antti Örn ja Jari Sipilä sekä hiihtosuunnistuksen päävalmentaja 
Jarkko Urpalainen. 

- Markkinointi ja viestintä: markkinointipäällikkö Aki Lindroos, viestintäpäällikkö Pirjo Valjanen, 
toimitussihteeri Paula Lehtomäki ja sähköisen median asiantuntija Timo Mikkola 

- Hallinto: toimitusjohtaja Mika Ilomäki ja toimistopäällikkö Sari Onninen. 
 
Hiihtosuunnistuksen päävalmentajan toimi on puolipäiväinen, sähköisen median asiantuntijan työsuhde on 
80-prosenttinen. Päätapahtumat Jukolan viesti ja Fin5-suunnistusviikko osallistuvat markkinointipäällikön 
kustannuksiin ja Olympiakomitea rahoittaa osaksi nuorten olympiavalmentajien palkkauksen. Lisäksi 
toimistolla työskentelee tarpeen vaatiessa projekti- ja tuntityöntekijöitä. Valmentajien kustannukset ovat 
huippu-urheilun budjetissa.  

Jäsenyydet ja kumppanuudet 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on Suunnistusliiton toiminnan merkittävin rahoittaja. OKM:n avustuskriteerien 
muutosta seurataan ja ministeriön painopisteitä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Toimitusjohtaja 
vastaa yhteydenpidosta ministeriöön. 
 
Olympiakomitea (OK) 
Liikunnan kattojärjestöt Olympiakomitea ja Valo yhdistyvät vuoden 2017 alusta yhdeksi järjestöksi (Suomen 
Olympiakomitea ry, OK). OK myöntää huippu-urheilutukea suunnistukselle ja hiihtosuunnistukselle. 
Toimitusjohtaja, puheenjohtaja ja huippu-urheilupäällikkö vastaavat suhteista OK:aan. 
 
Muut 
Huippu-urheilun kumppaneita ja tärkeitä sidosryhmiä ovat Kisakallion Urheiluopisto, Suomen urheilun 
eettinen keskus SUEK ry ja urheiluakatemiat. Vastuuhenkilönä toimii huippu-urheilupäällikkö. 
 
Lisäksi Suunnistusliitto on jäsenenä seuraavissa: Kansainvälinen suunnistusliitto IOF, Metsäyhdistys ry, 
Suomen Hostellijärjestö ry. 
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Kansainväliset asiat 

Suomen Suunnistusliitto on jäsenenä Kansainvälisessä suunnistusliitossa (IOF). Suomalaisjäsenenä liiton 
hallituksessa toimii Mikko Salonen, joka valittiin elokuussa 2016 IOF:n varapuheenjohtajaksi. Lisäksi IOF:n eri 
komissioissa toimii suomalaisia asiantuntijajäseniä, jotka vaikuttavat työryhmissään suunnistuksen 
kehittämiseen. Komissioiden kokoonpanoon tulee vuodelle 2017 muutoksia, jotka eivät 
toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa olleet vielä tiedossa. Vuoden 2016 loppuun suomalaisjäsenet olivat: Sari 
Salomaa-Niemi tarkkuussuunnistusryhmän puheenjohtaja ja Olli Heinonen lääketieteellisen ryhmän 
puheenjohtaja. Jäseninä omissa ryhmissään olivat Janne Salmi (suunnistus), Antti Myllärinen 
(hiihtosuunnistus) ja Hilkka Salmenkylä (lääketieteellinen).  
 
IOF:n kokouksissa Suomea edustavat puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Vuoden 2017 Presidenttikokous 
pidetään Viron MM-kisojen yhteydessä heinäkuussa. 
 
Pohjoismaisella tasolla pyritään löytämään NORD-kokouksissa yhteinen linja IOF:n ja Euroopan liittojen 
suuntaan tärkeimmissä kysymyksissä. Vuoden 2017 yhteinen pohjoismainen tapaaminen järjestetään 
Tanskan isännöimänä tammikuussa Kööpenhaminassa. 
 
Suomen tavoitteita kansainvälisesti on erityisesti mm. televisioinnin kehittäminen niin, että lajin tv-tuotteille 
tulisi aiempaa enemmän markkina-arvoa ja näkyvyyttä. Suunnistuksen MM-kilpailujen jakaminen metsä- ja 
sprinttikisoihin avaa Suomelle mahdollisuudet hakea metsä-MM-kilpailujen järjestämistä 2020-luvun 
alkuvuosille. Suomelle on myös tärkeää, että IOF:n toiminta ja oma varainhankinta vahvistuvat. 
 
Vuonna 2017 Suomessa on arvokisojen vuosi. Helmikuussa SK Vuoksi järjestää hiihtosuunnistuksen EM-kisat, 
joiden yhteydessä on nuorten ja veteraanien MM-kisat sekä 17-vuotiaiden EM-kisat. Toukokuussa 
Hiidenkiertäjät ja Turun Suunnistajat järjestävät suunnistuksen maailmancupin avauskierroksen, joka sisältää 
neljä osakilpailua. Koovee isännöi heinäkuussa nuorten MM-kisoja Tampereella. Arvokisakauden päättää 
Ylläksellä joulukuussa järjestettävät hiihtosuunnistuksen maailmancupin avauskierros. 

Ympäristöasiat 

Ympäristötoiminnan käytännön toteutus tapahtuu kunkin yksikön työn kautta. Ympäristöasiat huomioidaan 
Suunnistuksen ympäristöohjelman mukaisesti kaikessa toiminnassa. Suunnistusliiton ympäristöohjeistuksen 
ajantasaistettiin sekä tiedotus- ja koulutusmateriaali uudistettiin 2016. 

Suunnistusliiton ympäristöryhmä kokoontuu tarvittaessa. Työryhmän valmistelijana toimii toimitusjohtaja. 
Ryhmän toiminnan painopistealueet ovat 

•  yhteydenpito eri maanomistajatahoihin ja toimialaan liittyviin järjestöihin 

•  edunvalvonta ja seurojen maastonkäytön edellytysten edistäminen 

•  jokamiehenoikeuksien toteutumisen ja kehityksen seuraaminen  

•  lajin ympäristövaikutusten seuraaminen, tutkiminen ja viestintä  

•  kannanotot erilaisiin ympäristöasioita käsitteleviin lausuntoihin sekä 

•  seurojen ympäristötietoisuuden edistäminen koulutuksella ja materiaaleilla. 
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Suunnistusliitto on mukana eri lajien edunvalvontaan ja ympäristöasioihin keskittyvän Ulkoilufoorumin 
työssä. Ulkoilufoorumi on noin 30 lajin tai järjestön rekisteröimätön edunvalvontayhteisö.  

Talous 

Vuoden 2017 talousarvion loppusumma on 2 887 600 €, mikä on hyvin lähellä liittovaltuuston 2.4.2016 
päivittämää vuoden 2016 talousarviota 2 866 390 €. 

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet kussakin yksikössä on kuvattu toimintasuunnitelmissa edellä.  
Talousarvio vuodelle 2017 on seuraava: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hallinto sisältää toimiston henkilöstökulut. Valmentajien palkat sisältyvät huippusuunnistuksen kuluihin. 
Huippusuunnistuksen luvuissa omavastuut ovat mukana. 

  

Talousarvio 2017 TUOTOT  KULUT  TULOS  
    
Seuratoiminta  66 400 106 895 -40 495 
Huippusuunnistus 414 000 1 173 000 -759 000 
Tapahtumat 52 300 379 308 -327 008 
Markkinointi ja 
viestintä 272 400 234 880 37 520 
Hallinto 84 000 956 655 -872 655 
Varainhankinta 1 995 500 36 862 1 962 638 

Tulos yhteensä 2 888 600 2 887 600 1 000 
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Liite 1. Suunnistusliiton tuotot ja kulut 2017 
 
Liiton tuotot koostuvat seuraavista: 
 

 
 

Liiton kulut koostuvat puolestaan seuraavista: 

 

900 000; 31 %

470 000; 16 %

414 000; 15 %

264 500; 9 %

262 000; 9 %

254 900; 9 %

125 000; 5 %

87 600; 3 %

38 000; 1 %
32 500; 1 %

35 800; 1 %

TUOTOT
  OKM (sis. Karttaraha)

kilpailumaksut

Huippu-urheilun omavastuut

kumppanitoiminta

lisenssit

Suunnistaja + viestintä

Olympiakomitea

osallistumismaksut (esim.
koulutukset, tapahtumat, karonkka...)

jäsenmaksut

Irma

Muut (mobo, säätiö, emitag, korot)

1 083 000; 37 %

614 501; 21 %242 880; 8 %

219 929; 8 %

107 379; 4 %

107 300; 4 %

106 895; 4 %

101 600; 3 %

100 000; 3 %

67 500; 2 %

49 500; 2 %

45 000; 2 %
20 500; 1 %

18 362; 1 %

KULUT
huippu-urheilu

henkilöstökulut

markkinointi + viestintä

Karttatoiminta

tapahtumat

kiinteät kulut

seuratoiminta

Kv. Toiminta

kumppanitoiminta (barter)

Järjestötoiminta

Irma

poistot

lisenssit

Muut
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Liite 2. Suunnistusliiton talousarvio 2017 
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