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1. SUUNNISTUKSEN VISIO 
Luonnossa kartan avulla liikkuminen on kasvava urheilu- ja kuntoilumuoto, joka tarjoaa 
harrastajille elämyksiä ja haasteita. Toiminta on laadukasta ja sopii kaikenikäisille. 

 

 

2. SUUNNISTUSLIITON MISSIO 

Suunnistusliitto tukee suunnistusseurojen edellytyksiä tarjota laadukasta kilpailu-, nuoriso- 
ja kuntosuunnistustoimintaa. 

Suunnistusliitto valvoo suunnistajien etuja ja luo edellytyksiä suunnistuksen kasvulle sekä 
huolehtii lajin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. 

Suunnistusliitto luo edellytykset maajoukkueiden menestymiselle. 

Suunnistusliitto kehittää suunnistusta ottaen huomioon suunnistajien, seurojen, alueiden 
ja sidosryhmien tarpeet sekä toimintaympäristön muutokset. 

 

 

3. SUUNNISTUSLIITON TOIMINTA-AJATUS 
Suunnistusliiton toiminta käsittää ensisijaisesti suunnistuksen, hiihtosuunnistuksen, pyö-
räsuunnistuksen sekä tarkkuussuunnistuksen. 

Suunnistusliiton toiminta on eettisesti kestävällä pohjalla. 

Suunnistusliitto: 

• kehittää ja tuottaa palveluita suunnistajille, seuroille ja alueille, 
• kouluttaa, 
• markkinoi suunnistusta eri kohderyhmille, 
• ylläpitää suhteita sidosryhmiin ja 
• huolehtii toiminnassa mukana olevien henkilöiden osaamisesta, jaksamisesta sekä 

viihtymisestä. 
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4. STRATEGISET TAVOITTEET 

4.1. Yleistä 

Strategiset tavoitteet ovat rasteja matkalla kohti maalia, joka on suunnistuksen vision 
määrittelemä tavoitetila vuonna 2010. Strategiset tavoitteet ovat konkreettisia mittareita ja 
ne saavuttamalla suunnistuksen visioksi asetettu tavoitetila voidaan katsoa saavutetuksi. 

Strategiset tavoitteet on jaettu neljään ryhmään: 

• kasvu, 
• laatu, 
• menestys ja 
• resurssit. 

4.2. Kasvu 

Tavoitteena on kasvattaa suunnistusta viisivuotiskaudella vuoteen 2010 mennessä. Kas-
vutavoite perustuu kahteen näkökohtaan: 
1) Suunnistus tarjoaa sellaisia elämyksiä, joita nykyajan ihmiset arvostavat. Kasvupo-

tentiaalia on olemassa, erityisesti terveys- ja työkykyä ylläpitävän liikunnan alueella. 
2) Laji on esimerkiksi kilpailujen osanottajamäärillä mitattuna ollut nykyistä suurempi vii-

meksi kuluneiden 10 vuoden aikana. 

Kasvutavoitteet (lähtökohtana vuoden 2004 luvut): 

• Suunnistuksen kilpailusuoritukset kasvavat 1,5 % vuodessa (118 334). 
• Hiihtosuunnistuksen kilpailusuoritukset kasvavat 1,5 % vuodessa (13 979). 
• Pyöräsuunnistuksen kilpailusuoritukset kasvavat 5 % vuodessa (1 529). 
• Tarkkuussuunnistuksessa 300 kilpailusuoritusta vuonna 2010. 
• Toiminnassa mukana olevien nuorten lukumäärä kasvaa 3 % vuodessa (10 197). 
• Kuntosuunnistussuoritukset kasvavat 3 % vuodessa (213 000). 

4.3. Laatu 

Tavoitteena on kehittää toiminnasta laadukkaampaa. Toiminnan laatua arvioidaan seu-
raavilla perusteilla: 

• Kaikki toimialat noudattavat toiminnassaan Suunnistusliiton eettistä ohjelmaa. 
• Huippu-urheilun tavoitteenasettelu on eettisesti kestävällä pohjalla. 
• Suunnistus on mahdollista tasa-arvoisesti kaikkialla Suomessa. 
• Liitolla on ajantasainen ympäristöasioita koskeva ohjeistus kaikilla toimialoilla. 
• Suunnistustapahtumat ovat laadukkaasti järjestetyt ja eri kohderyhmien tarpeet on 

huomioitu. 
• Liitto järjestää laadukasta ja tarpeita vastaavaa koulutusta, joka tavoittaa nykyistä 

suuremman joukon liiton, alueiden ja seurojen toimijoita. 
• Liiton kouluttajat ovat osaavia ja motivoituneita. 
• Suunnistusseurat osallistuvat Hyvä Seura -koulutukseen. 
• Nykyistä useampi suunnistusseura täyttää Sinettiseuran kriteerit.  
• Suunnistusliiton viestintä on luotettavaa, ajankohtaista, nykyaikaista ja kohderyhmien 

tarpeita vastaavaa. 
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4.4. Menestys 

Tavoitteena on olla tarkastelujakson aikana kansainvälisessä vertailussa paras maa ai-
kuisissa, kun mittarina on MM-menestys suunnistuksessa, hiihtosuunnistuksessa ja pyö-
räsuunnistuksessa yhteensä. Menestystä mitataan MM-mitalien määrällä. Lisäksi tavoit-
teena on vähintään yksi maailmanmestaruus kustakin aikuisten MM-kilpailusta. Hiihto-
suunnistuksen päätavoitteena on joka toinen vuosi menestys maailmancupin kokonaiskil-
pailussa.  

Tarkkuussuunnistuksen MM-kilpailuihin osallistutaan, mutta erillisiä menestystavoitteita ei 
aseteta. 

4.5. Resurssit 

Tavoitteena on luoda taseeseen puskuri (ylijäämä edellisiltä vuosilta) sekä luoda edelly-
tykset kasvu-, laatu- ja menestystavoitteiden saavuttamiselle. Konkreettisesti tämä mer-
kitsee seuraavaa: 
1) Resurssit (henkilö-, työympäristö-, työväline- yms. resurssit) ovat tasolla, joka antaa 

käytännön toimintaedellytykset tavoitteiden saavuttamiselle. 
2) Budjetin loppusumma kasvaa vähintään 3 % vuodessa. 
3) Viimeistään vuoden 2006 tilinpäätöksessä on taseessa ylijäämä (oma pääoma), joka 

on 10 % budjetin loppusummasta eli noin 200 000 euroa (tarkoittaa 05 budjetoitu yli-
jäämä 40t € ja 06 ylijäämää 42t €). Tavoitteena on vähintäänkin säilyttää tuo ylijäämä 
suunnittelujakson loppuun asti. 
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5. TOIMINTASTRATEGIAT 

5.1. Yleistä 

Toimintastrategioiden tulee mahdollistaa strategisiin tavoitteisiin pääseminen. Jokaisella 
toimintastrategialla tulee olla omat yleistavoitteensa sekä konkreettiset, mahdollisimman 
hyvin mitattavissa olevat tavoitteet vuoteen 2010 asti. Toimintastrategiat voivat jakautua 
useampaan alastrategiaan. Käytännössä nämä strategiat usein ilmenevät toimintaohjel-
mina tai projekteina, joilla on selvästi määritelty alku- ja loppupiste, ja yksityiskohtaisesti 
ne kuvataan vuotuisissa toimintasuunnitelmissa.  

5.2. Toimialat 

Alle listatuille toimialoille luodaan toimintastrategia: 

• Nuorisotoiminta 
• Kilpailutoiminta 
• Kuntosuunnistustoiminta 
• Huippusuunnistustoiminta 

Toimialojen toimintastrategiat on esitetty luvuissa 6-9. 

5.3. Toimialoja tukevat toiminnalliset kokonaisuudet 

Alle listatuille toiminnallisille kokonaisuuksille luodaan toimintastrategia 

• Järjestötoiminta 
• Karttatoiminta 
• Viestintä 
• Koulutusjärjestelmä 
• Markkinointi 
• Eettinen toiminta 
• Ympäristöasiat 
• Tietotekniikka 
• Kansainvälinen toiminta 

Toimialoja tukevien toiminnallisten kokonaisuuksien toimintastrategiat on esitetty luvuissa 
10–18. 
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6. NUORISOTOIMINTA 

6.1. Strateginen tavoite 

Suunnistus on haluttu lasten ja nuorten harrastus. Laadukasta toimintaa on tarjolla mah-
dollisimman monella paikkakunnalla kautta Suomen. Toiminta kiinnostaa eri-ikäisiä ja -
tasoisia harrastajia ja heidän huoltajiaan. Suunnistusseurassa ohjaajana toimiminen on 
haluttua ja ohjaaminen koetaan mielekkääksi harrastukseksi. 

Tavoitteiden toteutumiseksi kuvaillut toimintastrategiat kehittävät nuorisosuunnistuksesta 
valtakunnallisesti arvostetun lasten ja nuorten liikuntamuodon.  

6.2. Määrälliset kasvutavoitteet 

Toiminnassa mukana olevien nuorten määrä kasvaa 3 % vuodessa: 

 2004 2010 Lisäys 

Nuorten määrä*) 10 197 12 200 + 2 003 
*) Toiminnassa mukana olevien alle 19-vuotiaiden nuorten määrä perustuu seurojen raportoimiin tietoihin. 

–Lisenssin lunastaneiden määrä kasvaa 2 % vuodessa: 

 2004 2010 Lisäys 

Lisenssin lunastaneet*) 5 687  6 400 + 713 
*) Lisenssin lunastaneet sisältää alle 19-vuotiaiden lisenssit ja 14-vuotiaiden ja sitä nuorempien Nuori Suunta –
kortit. 

6.3. Laatutavoitteet 
• Ohjaajaverkostoon on vuosittain useita kontakteja. 
• Ohjaajakoulutuksiin osallistuu vuosittain 500 ohjaajaa (2004: 446). 
• Ohjaajakouluttajien (luotsien) määrä kasvaa vuosittain yhdellä (2004: 9). 
• Sinettiseuroja on vuonna 2010 30 (2004: 23).  
• Paikallinen ja alueellinen kilpailutoiminta vahvistuu ja siihen löytyy yhteneväisiä toi-

mintamalleja, jotka mahdollistavat eritasoisten harrastajien kilpailemisen. 
• Reilua peliä rasteilla -ohjelma linjaa nuorisotoimintaa. 

6.4. Toimintastrategiat 

Seurat toimivat lasten ja nuorten suunnistustoiminnan toteuttajina. Nuori Suunta -tuotteet 
(linjaukset, tapahtumat, koulutukset, materiaalit) mahdollistavat laadukkaan suunnistus-
toiminnan seurassa. Seurat tarjoavat lasten ja nuorten suunnistustoimintaan soveltuvia 
tuotteita eri-ikäisille ja eritasoisille harrastajille: 

• Alle 10-vuotiaiden suunnistusharrastus muodostuu pääasiassa seurojen tarjoamasta 
toiminnasta, joka on ikäryhmälle suunniteltua ja soveltuvaa monipuolista seuratoimin-
taa, paikallista kilpailutoimintaa ja erilaisia paikallisia tapahtumia.  

• 11–16-vuotiaiden toiminta laajenee käsittämään seuratoiminnan lisäksi enemmän 
kansallista kilpailutoimintaa, alueellisia ja valtakunnallisia leirejä, tapahtumia ja koh-
taamisia. Kilpailujen valikoima laajenee nykyisestään erityisesti harrastetuotteiden 
osalta. 

• Muiden toimialojen kanssa yhteistyössä kehitetään yli 16-vuotiaiden kehitysmahdolli-
suudet turvaavaa toimintaa. 

• Varmistetaan nuorille mahdollisuudet kehittyä lajissaan, tavoitteena menestys ai-
kuisiässä.   
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• SSL edistää tapahtumien ja kilpailujen tuotteistamista siten, että eri paikkakuntien toi-
minnoille löytyy yhteneväisiä toimintamalleja. SSL vastaa valtakunnallisista tuotteis-
taan: Rastiralli, Turnaus, Leimaus, VOL, Nuorten Jukola. 

Seuratoiminnan vahvistaminen ja edistäminen ohjaaja- ja osaajaverkostoa kehittämällä ja 
tukemalla: 

• Nuori Suunta -ohjaajakoulutusta kehitetään edelleen ja sen markkinointia tehoste-
taan. 

• Luotsitiimin huoltamiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja uusia luotseja rekrytoi-
daan aktiivisesti. 

• Uusien tuotteiden (paikalliset ja alueelliset tapahtumat, kilpailut, seuran toimintamallit) 
kehitystä ja lanseerausta varten luodaan kattava tuotekoulutus (tapahtumien järjes-
täminen, ratamestari, kartta, tekniset apuvälineet).  

• Seurojen suoraa tukemista ja kannustusta lisätään. Laajenevaan seuraohjaajaver-
kostoon pidetään yhteyttä tiedotteilla ja tapaamisissa. Ohjaajaverkoston ylläpito vaatii 
jatkuvia kontakteja, materiaaleja ja resursseja.  

• Sinettiseuratoiminnan tunnettuutta edistetään markkinointitoimenpiteillä ja sinettiseu-
rojen tukimuotoja kehitetään edelleen. 

Suunnistusmahdollisuuksien lisääminen: 

• Suunnistusmahdollisuuksien edistämiseksi jokaisen peruskoulun käyttöön pyritään 
kartoittamaan opetuskartta. Kartat palvelevat myös seuratoimintaa. Koulusuunnistus-
ta edistetään mielekkäänä, kuntoa kehittävänä monipuolisena koululiikuntamuotona. 
Opettajien käyttöön luodaan erilaisia tukimuotoja ja tuotteita.  

• Nuorisotoiminnan käynnistämiseksi uudessa seurassa luodaan starttipaketti.  

6.5. Resurssitavoitteet 

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää nykyisten resurssien vahvistamista sekä tiivistä yh-
teistyötä viestintä-, kartta-, kilpailu-, valmennus- ja kuntosuunnistustoimialojen kanssa.  

Toimintastrategioiden esittämät kaksi ensimmäistä painopistettä vaativat 1,5-2 henkilön 
resurssit vuodessa. Seuratoiminnan vahvistaminen ja edistäminen materiaalituen ja suo-
ran tuen avulla vaatii nykyistä enemmän rahallisia resursseja. 

Suunnistusmahdollisuuksien lisääminen koulusuunnistusta kehittämällä on erillinen pro-
jekti, joka vaatii kahdeksi-kolmeksi vuodeksi vähintään puolipäiväisen resurssin. Projektin 
käynnistämisen edellytyksenä on erillisen lisärahoituksen löytäminen. 
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7. KILPAILUTOIMINTA 

7.1. Strateginen tavoite 

Kilpailutoiminnan strategisena tavoitteena on kehittää arvokilpailujen ja kansallisten sekä 
alueellisten kilpailujen järjestämistä laadukkaammaksi. Tämä tekee kilpailusuoritusten 
määrällisen kasvun mahdolliseksi. 

7.2. Määrälliset kasvutavoitteet 

Kilpailusuoritukset (kansalliset ja arvokilpailut):  

Laji Osallistujia 2004 Osallistujia 2010 Lisäys 

Suunnistus 118 300 128 300 + 10 000 

Hiihtosuunnistus 14 000 15 200 + 1 200 

Pyöräsuunnistus 1 500 2 000 + 500 

Tarkkuussuunnistus  300  

Ratamestareiden määrä: 

Laji Ratamestareita 2004 Ratamestareita 2010 Lisäys 

I lk 520 560 + 40 

II lk 1 040 1 100 + 60 

Seuraratamestari 1 500 1 650 + 150 

Lisenssin lunastaneiden määrä: 

 2004 2010 Lisäys 

Lisenssin lunastaneet*) 14 754 16 600 + 1 846 
*) Sisältää myös Nuori Suunta –kortit. 

Suurten ikäluokkien ikääntymisen aiheuttama suunnistajien väheneminen otetaan huomi-
oon. 

7.3. Toimintastrategiat määrällisten tavoitteiden saavuttamiseksi 

 Kilpailusuoritukset: 

• Kilpailujen toteutustavan ja kilpailumuotojen kehittäminen niin, että kilpailuun osallis-
tuminen on mahdollisimman yksinkertaista, nopeaa, joustavaa ja kiinnostavaa. 

• Kilpailujen järjestämisen helpottaminen ja selkeyttäminen. 
• Kilpailujärjestelyjen ohjeistuksen parantaminen helpottamaan erityisesti pienten kil-

pailujen järjestämistä. 
• Joustavuuden lisääminen kilpailujärjestelyjen toteutukseen. 
• Kilpailujärjestäjäkoulutuksen kehittäminen. Kehittämisessä kiinnitetään erityistä huo-

miota perinteisten lajiryhmien (suunnistus ja hiihtosuunnistus) lisäksi pyörä- ja tark-
kuussuunnistuksen kilpailujärjestäjäkoulutukseen. 

• Tuetaan nuorisotoimintaa lasten ja nuorten kilpailutoiminnan kehittämisessä. 

Ratamestarit: 

• Ratamestarikoulutuksen päivittäminen. 
• Ratamestarikurssien ja –koulujen järjestämisen helpottaminen. 
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7.4. Laatutavoitteet ja toimintastrategiat niiden saavuttamiseksi 

 Kilpailujärjestelyjen mahdollistaminen kaikkialla Suomessa: 

• Erityisesti pienten kilpailujen järjestämisen helpottaminen ohjeistuksen avulla ja pien-
ten kilpailujen järjestelyjen taloudellinen tukeminen resurssien sallimissa rajoissa. 

Ympäristön huomioonottaminen: 

• Maanomistaja- ja muihin maaston sidosryhmäsuhteisiin liittyvien toimintaohjeiden päi-
vittäminen ja tiedon jakaminen asiasta kentälle. 

• Selkeiden järjestäjän toimintaohjeiden laatiminen ympäristöasioiden huomioimiseksi 
kaikilla kilpailun järjestämisen osa-alueilla koko järjestämistoiminnan ajan. 

Laadukkaan koulutuksen järjestäminen: 

• Koulutusmateriaalien laadun parantaminen 
• Teemakoulutusten lisääminen 
• Kilpailujärjestäjäkoulutuksen lisääminen 
• Ratamestarikoulutuksen päivittäminen 

 Arvokilpailujen seurattavuuden parantaminen 

• Teknisten ratkaisujen (online-rastit, internet) hyödyntämisen kehittäminen kilpailupai-
kalla tapahtuvan seurannan ja mediaseurattavuuden parantamiseksi. 

• Internetin hyötykäytön parantaminen ja lisääminen. 
• Kilpailutapahtumien yleisöystävällisyyden kohentaminen. 

7.5. Resurssitavoitteet 

Taloudelliset ja henkilöresurssit ovat tavoitteita vastaavat ja mahdollistavat strategisen ja 
määrällisen kasvutavoitteen toteutumisen. Toimialalla toimii yksi päätoiminen henkilö. 
Koulutuksen ja ohjeistuksen lisääminen vaatii taloudellisten resurssien lisäystä vuoden 
2005 tasosta ja yhden henkilötyövuoden tai sitä vastaavan taloudellisen resurssin lisäystä 
vuoden 2005 tasosta viisivuotiskauden 2006-2010 aikana. 

Kilpailutoimialalla on laaja ja toimiva valvoja- ja kouluttajaverkosto. 
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8. KUNTOSUUNNISTUSTOIMINTA 

8.1. Strateginen tavoite 

Kuntosuunnistustoiminnan strategisena tavoitteena on kehittää kuntosuunnistustapahtu-
mia niin, että suunnistusharrastuksesta kiinnostuneet aloittelijat, perheet ja nuoret kokevat 
tarjonnan olevan erityisesti heille suunnattua. Tämä mahdollistaa osanottajamäärien kas-
vun. 

8.2. Määrälliset kasvutavoitteet 

Raportoidut kuntosuunnistussuoritukset kasvavat 3 % vuodessa: 

 2004 2010 Lisäys 

Raportoidut suoritukset 213 000 247 000 + 34 000 

8.3. Toimintastrategiat määrällisten tavoitteiden saavuttamiseksi   
• Kuntosuunnistustapahtumia kehitetään niin, että aloittelijat, perheet ja nuoret halua-

vat tulla mukaan. 
• Kuntosuunnistusta markkinoidaan elämyksellisenä terveyttä ja työkykyä edistävänä 

luontoliikuntana. Tämä mahdollistaa uusien harrastajien mukaan saamisen.  
• Yhä useampia tapahtumia järjestetään lähimaastoissa ja uusilla kartoilla. 
• Pyörä- ja tarkkuussuunnistusta lisätään kuntosuunnistustapahtumissa. 
• Hiihtosuunnistuksen kuntosuunnistustapahtumia lisätään. 
• Kuntosarjoja järjestetään eri suunnistusmuotojen kilpailujen yhteydessä. 

8.4. Laatutavoitteet ja toimintastrategiat niiden saavuttamiseksi 

Ympäristön huomioiminen: 

• Maanomistaja- ja muihin maaston sidosryhmäsuhteisiin liittyvien toimintaohjeiden yh-
denmukaistaminen ja tiedon jakaminen järjestäjille. 

Laadukkaan koulutuksen järjestäminen: 

• Koulutusaineiston laadun parantaminen. 
• Järjestäjä- ja ratamestarikoulutuksen kehittäminen. 

8.5. Resurssitavoitteet 

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää vähintään nykyisten henkilöresurssien säilyttämis-
tä.  
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9. HUIPPUSUUNNISTUSTOIMINTA 

9.1. Strategiset tavoitteet 

Tavoitteena on olla tarkastelujakson aikana kansainvälisessä vertailussa paras maa ai-
kuisissa, kun mittarina on MM-menestys suunnistuksessa, hiihtosuunnistuksessa ja pyö-
räsuunnistuksessa yhteensä. Menestystä mitataan MM-mitalien määrällä. Lisäksi tavoit-
teena on vähintään yksi maailmanmestaruus kustakin aikuisten MM-kilpailusta. Hiihto-
suunnistuksen päätavoitteena on joka toinen vuosi menestys maailmancupin kokonaiskil-
pailussa. Tarkkuussuunnistuksen MM-kilpailuihin osallistutaan, mutta erillisiä menestysta-
voitteita ei aseteta. 

9.2. Toimintastrategiat 

Tarkastelujakson aikana kehitetään valmennusjärjestelmä, -organisaatio ja -toiminta sel-
laiseksi, että kansainvälisessä kärjessä olevista urheilijoista kasvaa voittajia ja toisaalta 
järjestelmä tuottaa suuremman määrän mahdollisia kansainvälisiä menestyjiä. 

Menestyksen jatkuvuuden varmistamiseksi ja menestysperustan vahvistamiseksi: 

• Kehitetään koko valmennusjärjestelmää ja -organisaatiota tavoitteena erityisesti pa-
rantaa urheilijoiden päivittäisen valmennuksen toimintaedellytyksiä ja laatua. 

• Lisätään Suunnistusliiton, alueiden ja seurojen välistä yhteistyötä eri suunnistuslajien 
valmennustoiminnassa. 

• Kehitetään alueellista ja paikallista yhteistyötä muiden tahojen (esim. puolustusvoi-
mat, urheiluopistot, -akatemiat ja -oppilaitokset) kanssa. 

• Huomioidaan urheilijan muut elämänalueet valmennuksessa. 

Suunnistusliitto koordinoi aikuisten MM-ryhmien valmennustoimintaa suunnistuksessa, 
hiihto- ja pyöräsuunnistuksessa sekä B-maajoukkueiden ja nuorten MM-ryhmien valmen-
nustoimintaa suunnistuksessa ja hiihtosuunnistuksessa. Huippujen, huipulle tähtäävien ja 
nuorten päivittäisvalmennuksen tueksi kehitetään alueellista valmennusorganisaatiota. 

Maajoukkueet osallistuvat tärkeimpiin kansainvälisiin arvokilpailuihin, joita tällä hetkellä 
ovat: 

• suunnistuksessa aikuisten MM-, EM- ja PM-kilpailut sekä nuorten MM- ja PM-
kilpailut, 

• hiihtosuunnistuksessa aikuisten MM-, maailmancup, EM- ja PM-kilpailut ja nuorten 
MM-kilpailut, 

• pyöräsuunnistuksessa aikuisten MM-kilpailut ja 
• tarkkuussuunnistuksessa aikuisten MM-kilpailut. 

Muihin ja uusiin kansainvälisiin arvokilpailuihin osallistumisesta päätetään erikseen. 

Valmentajakoulutuksessa tavoitteena on: 

• Lisätä koulutuksen ja koulutukseen osallistuvien määrää kaikilla tasoilla vuosittain. 
• Lisätä yhteistyötä muiden lajiliittojen ja lajien kanssa. 
• Varautua kansallisen valmentajakoulutusjärjestelmän muuttumiseen. 
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9.3. Julkisuus- ja näkyvyystavoitteet 

Tavoitteena on parantaa suunnistusurheilun tunnettuutta huippu-urheiluna: 

• Suunnistus näkyy mediassa eri suunnistusmuotojen huipputapahtumien sekä SSL:n 
järjestämien tapahtumien yhteydessä. 

• Suunnistusurheilun huippu-urheilijat ovat tunnettuja suomalaisessa urheilussa ja he 
ottavat esiintyessään huomioon niin median kuin yhteistyökumppanitahot. 

• Kansainvälisesti vaikutetaan eri suunnistusmuotojen kehitykseen medianäkyvyyden 
lisäämiseksi. 

9.4. Eettiset tavoitteet 

Huippu-urheilun eettiset linjaukset ja tavoitteet sisältyvät liiton Reilua peliä rasteilla -
ohjelmaan: 

• Liiton huippu-urheiluorganisaatioon kuuluvat henkilöt sitoutuvat toteuttamaan ohjel-
maa, jota käydään läpi säännöllisesti valmennustoiminnan kaikilla tasoilla. 

• Ohjelma jalkautetaan mm. valmentajakoulutuksen ja aluetapaamisten kautta myös 
seurojen valmennustoimintaan.  

Liiton antidopingohjelma on osa Reilua peliä rasteilla -ohjelmaa ja siinä linjataan liiton an-
tidopingtoimenpiteet. Ohjelma pidetään tarvittavin päivityksin ajan tasalla.  

9.5. Resurssitavoitteet 

Menestystavoitteiden saavuttamiseksi huippu-urheilun resursseja kasvatetaan vuosittain 
5 %. 

 2005 2010 Lisäys 

Budjetti 430 000 € 548 800 € + 118 800 € 

Vuosittainen kasvu kohdistuu tarkastelujakson alkupuolella valmennusjärjestelmän uusi-
miseen ja valmentajaresurssien lisäämiseen MM-ryhmissä sekä alueellisessa valmen-
nusorganisaatiossa erityisesti suunnistuksen ja hiihtosuunnistuksen osalta. 
Pyöräsuunnistuksessa tavoitteena on resurssien kasvattaminen valmennus- ja 
leiritoiminnan lisäämiseksi.  
Tavoitteena on kasvattaa lajivalmentajaresursseja nykyisestä 50 prosenttia. 

Huippusuunnistuksen resurssit kohdennetaan ensisijaisesti kilpailu- ja valmennustoimin-
taan: 

• Kilpailubudjetti vaihtelee vuosittain kansainvälisten arvokilpailujen määrän ja sijainnin 
perusteella. 

• Valmennustoiminnassa resurssit kohdennetaan siten, että kunkin lajin päätavoitteen, 
joka on vähintään yksi aikuisten maailmanmestaruus, saavuttaminen varmistetaan 
sekä jatkuvuus ja alueellisen valmennuksen toimivuus turvataan. 

• Koulutukseen ja huippukilpailusarjoihin suunnataan resursseja siten, että toimintojen 
perustaso turvataan. 

Tavoitteena on saada opetusministeriön urheilija-apurahojen ja Olympiakomitean val-
mennustukien myöntäminen perustumaan yhteneviin menestyskriteereihin ei-olympia- ja 
olympialajeissa. 
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10. JÄRJESTÖTOIMINTA 

10.1. Strateginen tavoite  

Järjestötoiminnan strategiset tavoitteet ovat: 

• Ylläpidetään ja kehitetään edellytyksiä koko Suomen kattavan, osaavan, toimivan ja 
toiminnastaan säännöllisesti raportoivan suunnistusseura- ja alueverkoston olemas-
saololle. 

• Edunvalvontaa tiivistetään perinteisten sidosryhmien kanssa ja laajennetaan mahdol-
lisimman monelle suunnistustoimintaa sivuavalle alalle. Liitto vastaa valtakunnallises-
ta ja alueet ja seurat paikallisesta edunvalvonnasta. 

• Edistetään tasa-arvoa ja demokratiaa korostamalla kokemuksen, kehitysvalmiuden ja 
asiantuntemuksen tärkeyttä Suunnistusliiton toimielimissä, jotka vastuullisten henki-
löiden osalta pyrkivät kuvaamaan kentän ikä- ja sukupuolijakaumaa.  

• Lajisäännöt ovat yhtenevät lajin kansainvälisten sääntöjen kanssa, ohjaavat lajia kan-
sallisella tasolla Suunnistusliiton tavoitteiden määräämään suuntaan ja ovat so-
pusoinnussa yhteiskuntamme arvojen kanssa. 

• Edistetään suomalaisen suunnistuksen arvojen leviämistä ja juurtumista kansallisesti 
laajalla edustuksella liikuntakentän eri järjestöportaissa. 

10.2. Määrälliset kasvutavoitteet ja toimintastrategiat niiden saavuttamiseksi 

Toiminnasta raportoivia seuroja on 350 vuonna 2010. 

• Tehostetaan seurojen ja alueiden raportointia tekemällä se mahdollisimman helpoksi. 
Korostetaan raportoinnin oikeellisuuden merkitystä esimerkiksi yhteiskunnan rahoi-
tusta haettaessa. 

Hyvä Seura -koulutukseen on osallistunut 30 seuraa vuoteen 2010 mennessä. 

• Järjestötoiminnan koulutuksessa tehdään yhteistyötä SLU:n ja sen alueiden kanssa. 

Rastitreffit ja Aluekierros järjestetään vuosittain. 

• Rastitreffien ja Aluekierroksen yhteydessä käydään läpi alueiden ja seurojen kannalta 
ajankohtaisia asioita ja luodaan ja ylläpidetään suunnistuksen parissa toimivien ih-
misten verkostoja. 

Suunnistusliitto käy kehityskeskustelut kaikkien suunnistusalueiden kanssa: 

• Kehityskeskusteluissa kartoitetaan kunkin suunnistusalueen toiveet ja tarpeet, kartoi-
tetaan alueittain suunnistuksen ”valkoiset alueet” ja mietitään mahdolliset toimenpi-
teet asian korjaamiseksi. Lisäksi kartoitetaan suunnistusseurojen tarpeet liiton ja alu-
een kannalta. Selvitetään alueittain mahdollisuudet yhteistyöhön SLU:n alueiden 
kanssa. 

10.3.  Resurssit 

Järjestötoiminnan keskeiset resurssit ovat jäsenseurat, suunnistusalueet, ja SLU:n alueet 
sekä toimistotiimi, liittohallitus ja -valtuusto. 

Suunnistusliiton toimintaa ohjaa liittovaltuuston hyväksymä strategia, joka pidetään ajan-
tasaisena jatkuvalla kehittämisellä ja päivittämisellä.  Liittovaltuusto ohjaa budjettipäätök-
sillä taloudellisia resursseja toimialoittain, jotka yleisjohdon valvonnassa käyttävät saadut 
voimavarat asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.  

 Suunnistusliiton henkilöresurssit ovat oikeassa suhteessa kasvuodotuksiin, jotka vaativat 
henkilökunnan lisäämistä nykyisestä suunnittelukauden aikana.  
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11. KARTTATOIMINTA 

11.1. Strateginen tavoite 

Karttatoiminnan strategisena tavoitteena on tukea seuroja laadukkaiden suunnistus- ja 
opetuskarttojen tuottamisessa koko valtakunnan alueella. 

11.2. Toimintastrategiat 

Tiedottamisen kehittäminen: 

• Teemajuttuja Suunnistajaan. 
• Suunnistuskartoista ja niiden valmistamisesta julkaisuvalmiita juttuja medialle. 
• Karttoja tekevien ja kilpailuja järjestävien seurojen kartoitussuunnitelmien tekemisen 

ohjaus vuonna 2006. Mahdollisuudet velvoittaa seurat toimittamaan kartoitussuunni-
telmansa liittoon esimerkiksi kolmen vuoden välein selvitetään.  

Maastojen riittävyyden varmistaminen: 

• Maanomistaja- ja muihin maaston sidosryhmäsuhteisiin liittyvien toimintaohjeiden päi-
vittäminen ja tiedon jakaminen asiasta kentälle yhdessä kilpailu- ja kuntosuunnistus-
toimialojen kanssa. 

• Päivitetyt malliohjeet maanomistajakontaktien ja -lupien hoitamiseen Suunnistuskart-
taoppaaseen vuonna 2006. 

• Maastojen käytön optimointi seuratasolla (parhaat maastot arvokilpailuihin, aina ajan 
tasalla pidettävät koulukartat jne.), jota liitto ohjaa kartoitussuunnitelmien laaditutta-
misen kautta.  

Kartoittajien kouluttaminen: 

• Kartoituskoulutusta on tarjolla jokaiselle koulutusta haluavalle. 
• Koulutusten järjestämisessä jatketaan pääsääntöisesti aluevetoista mallia. 
• Vähimmäistavoitteena on, että kerran vuodessa järjestetään kartoituskurssi sekä 

ammattilaisille että seurakartoittajille. 
• Seurat herätetään järjestämään kartoituskoulutusta yksittäisille kiinnostuneille tai 

pienryhmille. 

Rahoituksen varmistaminen: 

• Seurojen tulee jatkossa kiinnittää huomiota karttamäärärahojen anomiseen ja saami-
seen kunnilta. Kuntien suuntaan markkinoidaan suunnistuskarttaa (kartoitettua maas-
toa) liikuntapaikkana ja koulujen opetusvälineenä. Liitto avustaa seuroja edunvalvon-
nassa ohjeita antamalla sekä materiaalia tuottamalla ja jakamalla. 

• Karttaryhmä laatii esitteen tms. suunnistuskartan moninaiskäytön mahdollisuuksista 
(kaavoitus, opaskarttatuotanto, ulkoilureittikartat, luonto- ja kulttuuriympäristöselvitys-
ten pohjakartta, maanomistuskartta, metsästyskartta jne.) 

• Liitto jatkaa edunvalvontaa ja neuvotteluja valtion karttamäärärahan nostamiseksi ta-
savertaisiksi muihin vastaavia massoja liikuttavien urheilulajien liikuntapaikkarahoi-
tukseen nähden. Karttaraha jaetaan tasapuolisesti seuroille niiden kartanvalmistus-
kustannusten omarahoitusosuuden pienentämiseksi. 

Tekniikan hyödyntäminen: 

• Jatkuva tekniikan kehityksen seuranta. 
• OPM:n karttarahalla tuetaan myös ennakkoluulottomia kokeiluja. 
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Erityiskarttatoiminnan tukeminen: 

• Koulukarttojen valmistaminen: 
• Liitto pyrkii yhteistyössä OPM:n ja Opetushallituksen kanssa käynnistämään hyvin 

rahoitetun ja johdetun koulukarttaprojektin.  
• Vaikutetaan päättäjiin niin, että ymmärtävät kartan olevan opetusväline kouluille. 
• Seurat vastaavat karttojen valmistamisesta ottamalla toimialueensa koulukarttojen 

valmistamisen ja ajan tasalla pitämisen vähintään yhden vuoden teemaksi ajan-
jaksolla 2006-2010. 

• Sprinttisuunnistuskarttojen lisääminen: 
• Seuroja ohjataan tekemään vähintään yksi sprinttisuunnistuskartta vuodessa 

ja/tai uusimaan jokin taajaman tai sen lähialueen suunnistuskartta sprinttisuunnis-
tuskarttana. Sprinttisuunnistuskarttojen karttarahasta maksettava tuki nostetaan 
ajanjaksolla 2006-2010 jonkin verran korkeammaksi kuin suunnistuskarttojen tuki. 

• Pyöräsuunnistuskarttojen lisääminen: 
• Seuroja ohjataan ottamaan mukaan kartoitussuunnitelmiinsa myös pyöräsuunnis-

tuskartat. 
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12. VIESTINTÄ 

12.1. Strateginen tavoite 

Suunnistusliiton viestinnän tavoitteena on luoda ja vahvistaa mielikuvaa suunnistuksesta 
sekä tehdä sen lajeja, harrastusmahdollisuuksia ja urheilijoita tunnetuksi. Sisäisen vies-
tinnän välinein (Suunnistaja-lehti, www.ssl.fi) luodaan yhteisöllisyyttä sekä informoidaan 
harrastajia ajankohtaisista ja tärkeistä asioista. Viestinnällä tuetaan Suunnistusliiton 
strategisia ja toimialakohtaisia tavoitteita. 

12.2. Määrälliset kasvutavoitteet 
• Suunnistuksen medianäkyvyys kasvaa. 
• Suunnistusta aktiivisesti seuraavien toimittajien määrä lisääntyy. 
• Suunnistaja-lehden levikki pysyy vähintään nykyisellä tasollaan. 
• Suunnistaja-lehden ilmoitusmyynti kasvaa 3 % vuodessa. 

12.3. Toimintastrategiat määrällisten tavoitteiden saavuttamiseksi 
• Suunnistuksen lajituntemusta parannetaan mediassa. 
• Madalletaan median kynnystä osallistua suunnistustapahtumiin. 
• Sidosryhmävaikuttaminen valtakunnalliseen mediaan. 
• Tiivis yhteistyö toimialojen kanssa. 

12.4. Laatutavoitteet ja toimintastrategiat niiden saavuttamiseksi 
• Suunnistusliiton viestintä on luotettavaa, ajankohtaista, nykyaikaista ja kohderyhmien 

tarpeita vastaavaa. Tätä mitataan noin 3-4 vuoden välein toistettavalla tutkimuksella. 
• Suunnistaja-lehti on sisällöltään ja ulkoasultaan laadukas ja monipuolinen lehti, jonka 

suunnistajat kokevat omakseen. Tätä mitataan noin 3-4 vuoden välein toistettavalla 
tutkimuksella. Lehdellä on laaja avustajaverkosto eri puolilla Suomea. 

• www.ssl.fi-sisältö on ajankohtaista ja palvelee sisäistä ja ulkoista viestintää. Nettisivu-
jen mediapalvelua kehitetään. 

• Tärkeimpien suunnistustapahtumien (kansainväliset arvokilpailut, SM-kisat ja Jukolan 
viesti) mediapalvelu on laadukasta, nykyaikaista ja mediaystävällistä. Tähän pääs-
tään tiiviillä yhteistyöllä järjestävien seurojen ja niiden mediapalveluvastaavien kans-
sa sekä koulutuksen, tukimateriaalin ja – palvelujen kehittämisellä. Lisäksi alueiden 
tiedottajaverkoston toimivuuteen ja kattavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. 

12.5. Resurssitavoitteet 

Taloudelliset ja henkilöresurssit vastaavat tavoitteita ja mahdollistavat niiden toteutumi-
sen. Viestinnän toimialalla työskentelee 2-3 henkilöä ja taloudelliset resurssit kasvavat 
budjetin loppusumman vuotuista kasvua vastaavasti. Suunnistaja-lehdellä on toimiva ja 
laaja avustajaverkosto. 
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13. KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 

13.1. Strateginen tavoite 

Suunnistusliiton osallistujalähtöisesti toteutetut koulutukset ovat tavoiteltuja. Ne varmista-
vat aktiivisen ja laadukkaan toiminnan seuroissa ja kilpailujen järjestelyissä. 

Toimialojen koulutukset muodostavat koordinoidun kokonaisuuden. Koulutukset toimivat 
linjassa valtakunnallisten järjestelmien kanssa. 

Suunnistusliiton kouluttajat ovat osaavia ja motivoituneita. Heille tarjotaan yhdessä ja toi-
mialoittain laadukasta kouluttajakoulutusta. Kouluttajahuolto vastaa kouluttajien tarpeita. 

13.2. Toimintastrategiat 
• Eritasoista koulutusta järjestetään erityisesti seuraavilla osa-alueilla:  

• lasten ja nuorten ohjaajakoulutus, 
• valmentajakoulutus, 
• kartoittaja-, ratamestari- ja kilpailujen järjestäjäkoulutus ja 
• kuntosuunnistusten järjestäjäkoulutus. 
• Järjestökoulutuksessa hyödynnetään valtakunnallista ja alueellista tarjontaa (Hy-

vä Seura -koulutus). 
• Kehitetään koulutuksia ja niiden markkinointia yhdessä toimialojen vastuuhenkilöiden 

kanssa. Kehitystyössä hyödynnetään valtakunnallinen tarjonta ja järjestelmä. 
• Kehitetään seuroille tarjottava startti-ilta, josta käynnistyy seuran arvokeskustelu sekä 

seuratoimijoiden aktiivinen kouluttaminen ja motivointi. 
• Huolehditaan kouluttajahuollosta. 
• Koulutuksiin osallistuneet kuuluvat kontaktiverkostoon. 

13.3. Resurssit 

Koulutuksen kokonaisuudesta vastaa henkilö, joka tekee tiivistä yhteistyötä toimialojen 
vastuuhenkilöiden kanssa. 

14. MARKKINOINTI 

14.1. Strateginen tavoite 

Suunnistusliitto vastaa suunnistuksen markkinoinnista eri kohderyhmille. Osana markki-
nointityötään liitto ylläpitää suhteita eri sidosryhmiin ja hankkii suunnistukselle yhteistyö-
kumppaneita. Yhteistyökumppanuuksia hoidetaan aktiivisesti ja pyritään pitkäaikaisiin so-
pimuksiin. Yhteistyösopimusten tuotto pidetään vähintään nykyisellä tasolla. 

14.2. Toimintastrategiat 
• Lajin tuotteistaminen eri kohderyhmille markkinoitavaan muotoon. Keskeiset kohde-

ryhmät ovat yritykset, julkinen sektori ja yleishyödylliset yhteisöt ja järjestöt. Harrasta-
jamäärien kasvattamiseen liittyviä markkinointitoimenpiteitä tehdään yhteistyössä toi-
mialojen kanssa. 

• Yhteistyökumppanuusohjelman edelleen kehittäminen. 
• Uudenlaisten yritysyhteistyömuotojen kehittäminen. 
• Suunnistuksen medianäkyvyyden lisääminen yhteistyössä viestinnän kanssa. 
• Arvokilpailujen hyödyntäminen suunnistuksen markkinoinnissa kutsumalla kutsuvie-

raita eri kohderyhmistä arvokilpailuihin. 
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15. EETTINEN TOIMINTA 

15.1. Strateginen tavoite 

Suunnistusliiton eettinen ohjelma Reilua peliä rasteilla näkyy liiton, seurojen ja suunnista-
jien toiminnassa mm. jokaisen toiminta- ja osallistumismahdollisuuksina, kanssaharrasta-
jien ja ympäristön huomioimisena sekä hyvinvointia edistävinä toimintatapoina. 

Eettinen ohjelma on käsitelty 100 seurassa johtokunta- tai jaostotasolla vuoteen 2010 
mennessä. 

Suunnistusliiton toiminta on tasa-arvoista ja suvaitsevaa. Luottamusryhmien jäsenet 
edustavat laajasti erilaisia toimijaryhmiä. 

15.2. Toimintastrategiat 
• Toteutetaan vuosittain toimenpiteitä, joilla Reilua peliä rasteilla -ohjelma tavoittaa eri-

ikäiset kilpasuunnistajat, kuntosuunnistajat ja seuratoimijat. 
• Reilua peliä rasteilla muotoutuu osaksi liiton koulutuksia. 
• Luodaan seurojen johtokunnille tarjottava startti-ilta eettisen ohjelman käsittelyn käyn-

nistämiseksi seurassa. 
• Toimialojen luottamusryhmät määrittelevät eettistä ohjelmaa todentavat toimenpiteet ja 

seuraavat niiden toteutumista vuosittain. 
• Haetaan aktiivisesti keinoja valtakunnallisen näkyvyyden saamiseksi Reilua peliä ras-

teilla -ohjelman toteutumiseen liittyen. 
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16. YMPÄRISTÖASIAT 

16.1. Strategiset tavoitteet 

Ympäristöasioiden strategiset tavoitteet ovat: 

• Suunnistajat tuntevat vastuunsa luonnosta, muiden luonnon käyttäjien huomioimises-
ta ja kestävästä kehityksestä. 

• Suunnistukselle ei tule ehdottomia maaston käyttökieltoja. 
• Ympäristöasiat huomioidaan kaikissa suunnistustapahtumissa. 
• Suunnistuksen suhteet sidosryhmiin säilyvät hyvinä. 
• Ympäristöasioiden hyvä hoito varmistetaan johtamisjärjestelmän avulla. 

16.2. Toimintastrategiat 

Suunnistajat tuntevat vastuunsa luonnosta, muiden luonnon käyttäjien huomioimisesta ja 
kestävästä kehityksestä. 

• Liitto sisällyttää ympäristöasioiden huomioimisen osaksi kaikkien toimialojensa oh-
jeistusta ja koulutusta, ja valistaa suunnistajia ympäristönsuojelun tärkeydestä ja oi-
keista toimintatavoista. 

• Liiton viestinnässä ja markkinoinnissa tuodaan esille suunnistus liikuntamuotona, joka 
tarjoaa kaikille mahdollisuuden luonnon kokemiseen. 

• Onnistumista mitataan ja indikaattoreina toimivat käsiteltyjen sääntörikkomusten 
määrä, sidosryhmäreklamaatioiden määrä ja kestävän kehityksen seuranta. 

Suunnistukselle ei tule ehdottomia maaston käyttökieltoja: 

• Liitto selvittää lajin ympäristövaikutuksia ja lainsäädännön tuomia velvoitteita, seuraa 
ja arvioi ympäristönsuojelun tasoa suunnistuskentällä ja kehittää saadun tiedon avulla 
toimintatapoja.  

• Liitto seuraa maastonkäytön rajoittamiseen liittyviä tapauksia, hoitaa valtakunnallista 
edunvalvontaa ja tukee seuroja ja alueita yhteistyöneuvotteluissa. Paikalliset ja alu-
eelliset tapaukset pyritään ratkaisemaan ilman liiton väliintuloa. 

• Liitto seuraa kotimaisen ja kansainvälisen (EU) ympäristölainsäädännön kehittymistä. 
• Onnistumista mitataan julkisuuteen tulleiden tapausten määrällä ja seuroille tehtävillä 

kyselyillä. Indikaattorina toimii vuosittaisten tapausten määrä, joissa maaston käyttö 
on kielletty kokonaan.  

Ympäristöasiat huomioidaan kaikissa suunnistustapahtumissa:  

• Liitto sisällyttää ympäristöasioiden huomioimisen osaksi kaikkien toimialojensa oh-
jeistusta ja koulutusta.  

• Liitto valvoo kilpailujärjestelyjen ympäristöasioiden hoitoa kilpailuhakemusten käsitte-
lyn kautta ja antaa tukea suurten tapahtumien ympäristöohjelmien suunnitteluun. Kil-
pailujen valvojien tehtävänä on huolehtia ympäristöasioiden valvonnasta kilpailujen 
järjestelyissä. 

• Onnistumista mitataan kilpailuhakemuksilla sekä seuroille ja kilpailunjärjestäjille teh-
tävillä kyselyillä. Indikaattorina toimivat kansallisten ja kansainvälisten tapahtumien 
ympäristöohjelmien määrät vuositasolla ja sidosryhmiltä tulleiden reklamaatioiden 
määrä vuositasolla. 

Suunnistuksen suhteet sidosryhmiin säilyvät hyvinä: 

• Liitto sisällyttää ympäristöasioiden huomioimisen osaksi kaikkien toimialojensa oh-
jeistusta ja koulutusta sekä valistaa suunnistajia ympäristönsuojelun tärkeydestä ja 
oikeista toimintatavoista.  
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• Liitto järjestää säännöllisesti liittotason tapaamisia tärkeimpien sidosryhmien kanssa 
ja antaa alueille ja seuroille suosituksia ja ohjeita alueellisen ja paikallisen tason ta-
paamisista. 

• Liitto tiedottaa avoimesti sidosryhmilleen lajin todellisista ympäristövaikutuksista ja 
toimenpiteistä haitallisten vaikutusten vähentämiseksi ja myönteisten vaikutusten 
vahvistamiseksi.  

• Onnistumista mitataan sidosryhmätapaamisten ja reklamaatioiden dokumentoinnilla 
sekä kyselyillä alueille ja seuroille. MTK:n maanomistajille tekemään Metsätutka-
kyselyyn liitetään säännöllisesti suunnistusta koskevia kysymyksiä. Indikaattorina toi-
mii säännöllisten sidosryhmätapaamisten määrä vuosittain liitto-, alue- ja seuratasolla 
sekä sidosryhmiltä tulleiden reklamaatioiden ja palautteiden määrä vuositasolla. 

Ympäristöasioiden hyvä hoito varmistetaan johtamisjärjestelmän avulla: 

• Liitolla on ajantasainen ympäristöpolitiikka, ympäristöohjelma ja ympäristöasioita kos-
keva ohjeistus kaikilla toimialoillaan. 

• Liitto seuraa ja arvioi ympäristöasioiden hoitoa ja ympäristöohjelman tavoitteiden to-
teutumista mittareiden avulla. 

• Liiton työntekijöiden ja seurojen vastuuhenkilöiden osaaminen ympäristöasioissa var-
mistetaan koulutuksen ja perehdytyksen avulla. 

• Liitolla on ympäristöryhmä, joka tukee seuroja, alueita sekä liiton luottamus- ja toimi-
henkilöitä ympäristökysymyksissä. 

• Liitto tiedottaa suunnistuskenttää säännöllisesti tärkeistä ja ajankohtaisista ympäris-
töasioista. 

• Liitto tiedottaa ympäristöasioiden hoidosta avoimesti sidosryhmille ja pitää yllä sidos-
ryhmäsuhteita liitto-, alue- ja seuratasolla. 

• Onnistumista mitataan ja indikaattoreina toimivat ympäristöasioiden arvioinnin ja ym-
päristöohjelman päivittämisen toteutuminen, ohjeistusten päivittäminen, tilastot koulu-
tustapahtumista, ympäristöryhmän toiminta, tiedottaminen ympäristöasioista suunnis-
tajille ja sidosryhmille sekä sidosryhmätapaamiset. 
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17. TIETOTEKNIIKKA 

17.1. Strateginen tavoite 

Tietotekniikan strateginen tavoite on toimialojen kehittymisen luomien haasteiden tukemi-
nen tietoteknisten ratkaisujen avulla. Tavoitteena on tukea tietoteknisten ratkaisujen käyt-
töönottoa ja käyttöä. Liiton tietojärjestelmiä pidetään ajan tasalla ja kehitetään. 

17.2. Toimintastrategiat 
• Suunnistustapahtumien järjestämisen helpottaminen tietotekniikan avulla. 
• Suunnistuskilpailun osallistumiskynnyksen madaltaminen. 
• Seurattavuuden parantaminen tietoteknisin ratkaisuin suunnistustapahtumissa. 
• Internetin hyötykäytön parantaminen ja lisääminen. 
• Suunnistuksessa käytettävien tietoteknisten järjestelmien yhteensopivuuden ja toimi-

vuuden varmistaminen. 
• Elektronisiin leimausjärjestelmiin liittyvän kehityksen seuranta ja tulevaisuuden lei-

mausjärjestelmäratkaisujen valmistelu. 
• Liiton informaatiojärjestelmien kehittäminen. 
• Tuloslaskentaohjelmien nykyaikaistamisen tukeminen. 

 

 

18. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

18.1. Strateginen tavoite 

Suunnistusliitto tukee aktiivisesti Kansainvälisen suunnistusliiton IOF:n toimintaa suunnis-
tuksen kansainvälisen aseman vahvistamiseksi ja suunnistuksen saamiseksi olympialais-
ten ohjelmaan. 

18.2. Toimintastrategiat 
• Olympiahankkeen tukeminen kansallisella tasolla. 
• Suunnistusliitto asettaa suomalaisia asiantuntijoita IOF:n eri toimielimien käyttöön 

(hallitus, komissiot jne). 
• Suomi tekee yhteistyötä muiden pohjoismaiden kanssa (NORD). 
• Suomi pyrkii erityisesti edistämään hiihtosuunnistusta, koska suunnistuksen on to-

dennäköisesti helpompaa päästä talviolympialaisten ohjelmaan. 
• Suomi pyrkii vaikuttamaan kansainväliseen kilpailukalenteriin, jotta se olisi taloudelli-

sesti tarkoituksenmukainen ja suomalaiset profiilikilpailut säilyttävät vakiintuneen 
paikkansa kalenterissa. 

• Suomi hakee aktiivisesti suunnistuksen kansainvälisiä arvokisoja. 
• Suunnistusliitto tukee suunnistuksen ja Fin5-suunnistusviikon kansainvälistämistä pe-

rustamalla sen yhteyteen ”akatemian”, jossa koulutetaan suunnistusosaajia lajin var-
haisessa kehitysvaiheessa oleviin maihin. 

 


