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Tausta 1/2
Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu

2010 2015
15 000
kilpailijaa
(lisenssi)

12 000
Kilpailijaa

50 000

2020
60 000
Suunnistajaa

12 000
Kilpailijaa

suunnistajaa
suunnistajat

400 000
suoritusta

600 000
suoritusta

Koko suunnistava yhteisö luo lajin tulevaisuuden
www.suunnistusliitto.fi

Tausta 2/2
Suunnistuksen kulmakivet ovat:
SUUNNISTAJAT // Lajin harrastajat ovat suunnistuksen keskeisin resurssi. Kilpailu ihmisten
vapaa-ajasta lisääntyy ja vapaa-ajan käyttö on yhä pirstoutuneempaa. Suunnistus sopii
erinomaisesti kaiken ikäisille ja kuntoisille harrastajille.

SUUNNISTUSSEURAT // Ajassa elävät ja elinvoimaiset suunnistusseurat toteuttavat ja
tarjoavat suunnistamisen mahdollisuuksia. Seurojen toimintaa tuetaan: osaaminen, valmiit
konseptit ja työkalut, seurayhteistyön rakentaminen ja hyödyntäminen.

TASAPAINOINEN TALOUS // Tasapainoinen talous mahdollistaa toiminnan. Talouden
kehittämiseksi etsitään uusia rahoitusmuotoja- ja kanavia. Julkisen rahoituksen painopisteet
ovat muutoksessa. Suunnistuksen on löydettävä monipuolisia ratkaisuja sekä nykytoiminnan
rahoittamiseksi että uusien sisältöjen kehittämiseksi.

OSAAMINEN JA TOIMINTATAVAT // Mitä suunnistus on jatkossa? Suunnistusyhteisön
osaaminen ja toimintatavat mahdollistavat toiminnan kehittämisen, innovoinnin sekä
toimintaympäristön muutosten tunnistamisen. Uusien harrastajien mukaan saaminen sekä
nykyisten mukana pitäminen vaativat muuttuvaa osaamista ja kohderyhmien parempaa
tuntemista niin seuratoimijoiden, liiton henkilöstön kuin luottamushenkilöiden keskuudessa.
www.suunnistusliitto.fi

Suunnistus
menestyy

Suunnistuksesta
hyvinvointia

Suunnistus
näkyy

Yhä
useampi
suunnistaa

SUOMI
SUUNNISTAA
Suunnistuksen
strategia 2016–2020
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SUOMI SUUNNISTAA

Suunnistus
menestyy

Suunnistus
näkyy

Suomi menestyy ja yhä useampi
suunnistaa 2020
Koko suunnistusyhteisö luo pohjan
lajin kasvulle ja elinvoimalle, niin
mitalit kuin eurotkin

Suunnistuksesta
hyvinvointia

Yhä
useampi
suunnistaa

Suunnistus on resurssimagneetti,
jossa resurssit houkuttelevat
resursseja

www.suunnistusliitto.fi

SUOMI SUUNNISTAA Mistä kasvu haetaan?
Laji tuodaan ihmisten lähelle

Suunnistus
menestyy

Suunnistus
näkyy

Seurojen ideoita kokeiluihin
kannustetaan, palkitaan ja jaetaan

Kuntosuunnistukseen luodaan
valtakunnallinen näkyvyys ja tuotteet
Suunnistuksesta
hyvinvointia

Yhä
useampi
suunnistaa

Kilpailuja kehitetään joustaviksi
Laadukas seuratyö houkuttelee perheitä,
lapsia ja nuoria

www.suunnistusliitto.fi

Suunnistus menestyy:

Suunnistus
menestyy

TAVOITETILA:

KEINOT:

MITTARIT:

Suomi on pysyvästi 3 parhaan
maan joukossa kaikissa lajeissa

Parhaat urheilijat
parhaassa valmennuksessa
parhaissa olosuhteissa

Mitalitilastot

Huipulle tähtäävä urheilija
ymmärtää ja toteuttaa lajin
vaatimukset joka päivä vuoden
ympäri
Huipulle tähtäävät seurat
ymmärtävät ja toteuttavat lajin
edellytykset vaativaa toimintaa
Maajoukkue- ja urheiluakatemiavalmennus on innostavaa,
rikastavaa ja osaamista kehittävää

Valmennusjärjestelmän
kehitys
Valmentaja- ja
ohjaajakoulutus
Seuravalmennuksen ja
yhteistyön tukeminen ja
parhaiden käytäntöjen
jakaminen
Valmennuksellinen
viestintä

Huipulle tähtäävien
urheilijoiden määrä
Osaavien valmentajien
määrä ja koulutuksen
volyymi
Lajiin palkattujen
valmentajien ja seuratyöntekijöiden määrä
Parhaiden urheilijoiden
määrät urheiluakatemioissa

www.suunnistusliitto.fi

Suunnistus näkyy:

Suunnistus
näkyy

TAVOITETILA:

KEINOT:

MITTARIT:

Suunnistus näkyy eri
medioissa ympäri vuoden

Televisioitavat tuotteet
Jukola, MM-kisat, Huippuliiga,
maailmancup

Televisioaika, printti, web,
someseuranta (Sponsor
Insight -mediaseuranta)

Aktiivisuus medioissa
paikallisesta valtakunnalliseen
mediaan

Suunnistuksen arvostus
lajina (Tracker, Sponsor
Insight)

Tarinoita ja esikuvia tulosten
lisäksi, suunnistuspersoonat
esiin.

Suunnistajan + tabletin
levikki

Suunnistuksen viestintä
muuttuu median
muutoksessa
Suunnistajat ovat itse
aktiivisia näkyvyyden
lisääjiä
Viestintä ja näkyvyys on
jokaisen suunnistajan
oikeus, ei vain joidenkin
velvollisuus

Suunnistaja-lehden
välittäminen nykyistä
laajemmalle kohdeyleisölle
Suunnistuksen aktiivinen
näkyminen lajin ulkopuolisissa
medioissa
www.suunnistusliitto.fi

Yhä
useampi
suunnistaa

Yhä useampi suunnistaa:
TAVOITETILA:

KEINOT:

MITTARIT:

Enemmän suunnistajia /
suorituksia / resursseja

Matalan kynnyksen kokeiluja ja
malleja niin perheille, lapsille,
nuorille kuin aikuisille

Onnistuvien kokeilujen määrä
vuosittain

Seuratoiminta on
vetovoimaista ja
kehittyvää
Tunnemme suunnistajat ja
osaamme hyödyntää tietoa

Nuorisosuunnistus kerhoihin ja
kouluihin

Seurayhteistyön toimintamallit
toiminnassa
Suunnistuksen harrastajamäärä

Seurayhteistyön kehittäminen

Suunnistussuoritusten määrä

Suunnistavien alueiden ja
seurojen aktiivinen toiminta

Kuntosuunnistusportaali, uudet
tuotteet ja suunnistaja-ID ovat
olemassa ja niitä käytetään

Kuntosuunnistuksen portaali ja
uudet tuotteet, suunnistaja-ID

Suunnistajien profiilit tunnetaan
ja niitä hyödynnetään tuotekehityksessä ja kumppanuuksissa

www.suunnistusliitto.fi

Suunnistuksesta
hyvinvointia

Suunnistuksesta hyvinvointia:
TAVOITETILA:

KEINOT:

MITTARIT:

Suunnistus tunnetaan
ympäristöystävällisenä,
tasa-arvoisena ja
hyvinvointia edistävänä
lajina

Kehitetään uusia kohderyhmiä
kiinnostavia tuotteita ja
tapahtumia

Suunnistus näkyy mediassa
hyvinvoinnin keulakuvana ja
ympäristöystävällisenä lajina
(Sponsor Insight)

Suunnistus tarjoaa
luontokokemuksia ja
elämyksiä houkutellen lajin
pariin omasta terveydestä
ja hyvinvoinnista
kiinnostuneita ihmisiä
Luontoa kunnioitetaan ja se
koetaan arvokkaaksi
liikuntapaikaksi

Jukola entistä tunnetumpi brändi
ja tapahtumassa yhä enemmän
työpaikka- ja kaveriporukoita
Kuntosuunnistus kasvaa edelleen

Harrastajamäärien volyymi
Uudet tapahtumat ja niiden
osallistujamäärät

Selvitetään nykyisten ja
potentiaalisten suunnistajien
profiilit ja motiivit – segmentointi
Hyödynnetään tietoa suunnistuksen
terveysvaikutuksista
Suunnistuksen ympäristöohjeiston
päivitys
Seurojen ja liiton sidosryhmäyhteistyö on aktiivista
www.suunnistusliitto.fi

Talouden vahvistaminen:

€

TAVOITETILA:

KEINOT:

MITTARIT:

Suunnistuksen talous
vahvistuu ja lajin
tapahtumat ovat järjestäjille
taloudellisesti kannattavia
ja houkuttelevia

Uudet rahoitusmuodot ja kanavat

Liiton oman varainhankinnan
osuus kaikista tuloista

Uusilla tuotteilla uusia
suunnistajia

Päätapahtumien tuotto
järjestäjille

Jukolan brändin
vahvistaminen

Yhteistyökumppanuuksien
volyymi

Kilpailuissa mm. ympärivuotisuus, arki-illat,
kilpailijamaksujen porrastus,
Fin5-kehitystyö

Liitto ja kumppanit ovat luoneet
mallin, jossa seurojen toimintaa
tuetaan ja palkitaan, esimerkiksi
onnistumisista, uusista ideoista
ja tuotteista, osaamisen
kehittymisestä

Kuntosuunnistuksen keskihinta
nostetaan 10 euroon ja
liikevaihto kasvaa 2 milj.
eurosta noin 4 milj. euroon
Liiton taloudellinen riippuvuus
lisenssisuunnistajien määrästä
ja julkisesta avusta pienenee
Kilpailutoiminnan joustavuus
houkuttelee uusia suunnistajia
ja enemmän suorituskertoja
nykyisille suunnistajille

Tiedolla johtamisen avulla
uusia yhteistyökumppanuuksia

www.suunnistusliitto.fi

