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1. TOIMINTASUUNNITELMA 2016 

1.1. Yleistä 

Vuoden 2016 talousarvion loppusumma on 2 916 690 €, mikä on lähes sama, kuin edel-

lisvuoden talousarvio (v.2015 tuotot 2 915 900 €).  Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 

kullakin toimialalla on kuvattu toimialojen toimintasuunnitelmissa.   

1.2. Talousarvio 

Talousarvio vuodelle 2016 

Toimiala

TUOTOT KULUT TULOS TUOTOT KULUT TULOS TUOTOT KULUT TULOS

Järjestötoiminta 9 861          58 077        48 216 -       13 000        63 496        50 496 -       13 500        64 100        50 600 -       

Hallinto ja yleisjohto  * 995 799      1 033 009   37 211 -       932 500      1 002 300   69 800 -       1 025 500   1 101 080   75 580 -       

Viestintä 286 793      178 914      107 879      301 000      190 720      110 280      264 200      175 330      88 870        

Nuorisotoiminta 54 006        105 799      51 793 -       55 500        103 816      48 316 -       52 990        97 356        44 366 -       

Huippusuunnistus 533 748      1 059 355   525 607 -     639 000      1 169 000   530 000 -     620 500      1 155 500   535 000 -     

Kilpailutoiminta 4 834          21 886        17 052 -       7 200          31 200        24 000 -       7 200          29 200        22 000 -       

Emit-leimaus 1 053          83               970             9 000          1 500          7 500          7 500          1 500          6 000          

Karttatoiminta 227 277      226 024      1 253          236 500      236 500      -               231 500      231 500      -               

Harrastesuunnistus 8 177          22 488        14 311 -       19 700        33 166        13 466 -       12 300        28 474        16 174 -       

Lisenssi- ja kilp.maksut, IRMA-palvelu 662 771      100 101      562 670      702 500      83 202        619 298      681 500      82 602        598 898      

2 784 318   2 805 736   21 418 -       2 915 900   2 914 900   1 000          2 916 690   2 966 642   49 952 -       

TOTEUMA 01.01.-31.12.2014 TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2015 TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2016

 

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

kasta 50% sisältyy huippusuunnistuksen kuluihin. Huippusuunnistuksen luvuissa omavastuut ovat 

mukana.  

 

2. JÄRJESTÖTOIMINTA 

Toimenpiteet Talousarvio 

+ tuotot      13 500 € 

Talousarvio 

- kulut     64 100€ 

Vastuuhlö 

Järjestötoiminta  

(luottamusjohto, Rastitreffit, ansiomerkit) 

+ 13 500 € - 64 100 €  Toimitusjohtaja 

Toimistopäällikkö 

 
Seurakoulutuksen toimintamuotoina ovat Hyvä Seura -koulutukset ja erilaiset muiden toi-
mijoiden, kuten urheiluopistojen järjestämät seurajohtamisen kurssit ja koulutustapahtu-
mat. Seurakoulutustyötä tekevät harrastepäällikkö ja hänen ohjauksessa toimiva neljän 
seurakouluttajan ryhmä. Toimintavuonna hyödynnetään myös Valon koulutusyhteistyötä. 
 
Järjestötiedottamisessa käytetään Internet-sivuja ja 7-9 kertaa vuodessa seuroille lähetet-
tävää sähköistä seurakirjettä.  
 
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 syksyllä 2016.  
 
Järjestötoimintaa sääteleviä yhteiskunnallisia päätöksiä ja ilmiöitä seurataan aktiivisesti. 
Yhteiskunnallisiin päätöksiin vaikutetaan koko järjestökenttänä kulloinkin asiaankuuluvalla 
tavalla. Valtionhallinnon edustajiin pidetään yhteyttä säännöllisesti. Toiminnan eettisyyttä 
ja ympäristöasioiden toteutumista seurataan suunnistuksen järjestökentässä 
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Liittovaltuusto kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiinsa keväällä ja syksyllä. Liittovaltuus-
ton kevätkokous on lauantaina xx.xx. Syyskokous järjestetään Rastikaronkan yhtey-
dessä xx.xx.  
 
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  1 025 500€ 

Talousarvio 

- kulut 1 101 080€ 

Vastuuhlö 

Yleishallinto + 0 € - 636 600 €  

 Henkilöstökulut 

 Poistot 

  

 
toimitusjohtaja 

Taloushallinto, toimiston kiinteät kulut + 40 000 € - 151 100 €  

 Taloushallinnossa seurataan liiton talouden kehitystä 

ja kehitetään taloushallinnon järjestelmiä 

 Maksujen seurantaa jatketaan tehostetusti 

 Seurajäsenmaksu pysyy ennallaan (120€) 

 korkotuotot 

  

 

 

 

toimitusjohtaja &  

toimistopäällikkö 

Yhteistyökumppanitoiminta + 269 500 € - 214 180 €  

 Yhteistyösopimukset 

 Päätapahtumien kehittäminen 

 Barter-sopimukset 

  
tj & markkinointi-

päällikkö 

Opetus- ja kulttuuriministeriö + 645 000 € - 0 €  

 Valtionavustus (- kartta-avustuksen osuus)   toimitusjohtaja 

Kansainvälinen toiminta + 46 000 € - 59 200 €  

 Kansainvälinen toiminta   toimitusjohtaja 

Kehityshankkeet + 25 000 € -  40 000 € toimitusjohtaja 

3.2. Yleishallinto 

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

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

toiminnan kehityspäällikkö, päävalmentaja (s), 3 nuorten olympiavalmentajaa, päävalmen-

taja (hs), toimitusjohtaja, toimistopäällikkö, toimistosihteeri, toimitussihteeri, valmennus-

päällikkö, viestintäpäällikkö 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 olympiavalmentajien 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. 
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3.3. Yhteistyökumppanitoiminta 

Yhteistyökumppaneilta tuleva rahoitus muodostuu rahana suoritettavasta tuotosta ja eri-

laisista tavara- ja palveluhyödykkeistä (Barter-sopimukset). Kumppanien määrä on vuosit-

tain 15-20, jolloin sopimusvelvoitteet voidaan hoitaa mallikelpoisesti. Tiedossa olevat 

kumppanit vuodelle 2016 ovat seuraavat: 

Trimtex, Silva, OP Pohjola, Osuuspankki, Grano, New Balance, Dexal, Start, High5, 

Maanmittauslaitos, Tallink Silja, Cumulus. 

 
Lisäksi useiden muiden yritysten kanssa on neuvottelutilanne kesken. Uutena myynti- ja 
markkinointipäällikkönä aloitti lokakuussa 2015 Aki Lindroos.  

Lajin esiintymisillä TV:ssa on merkittävä vaikutus kumppanihankinnassa ja vuosi 2016 jat-

kuu edellisen vuoden tapaan suunnistuksen vahvana TV-vuotena.  

Viestintä- ja markkinointiryhmä kootaan keväällä markkinointipäällikön tueksi tuottamaan 

kumppanitoimintaan uusia viestinnällisiä avauksia. Kumppani-ilta järjestetään vuosittain ja 

2016 tilaisuus alkukesästä. 

3.4. Päätapahtumien kehittäminen 

Osana päivitettävää strategiaa nostetaan yhdeksi painopisteeksi Fin5 -suunnistusviikon 

kehittäminen. Tavoitteena on tapahtuman nykyistä parempi houkuttelevuus. Keinoja tähän 

on mm. markkinoinnin tiivistäminen eri vuosien välillä, alkuvuodesta avautuva uusi inter-

net-sivusto, sprintin mukaanotto viikon ohjelmaan, mahdollisesti kokonaan uuden kilpai-

lumuodon ottaminen osaksi viikkoa, tapahtumapaikkojen matkailullinen houkuttelevuus ja 

riittävä majoituskapasiteetti. 

Jukolan osalta katse kääntyy jo merkittäviltä osin vuosille 2017 ja siitä eteenpäin. Tavoit-

teena on, että alkuvuodesta olisi solmittu tuleville vuosille puitesopimus, joka takaa Juko-

lan näkyvyyden televisiossa vuosina 2017-2019. Myös maksullisen ulkomaille suunnatun 

netti-tv:n kehitystyötä jatketaan.  

Vuoden 2016 Jukola Lappeenrannassa ja Fin5 -suunnistusviikko Haminassa ovat vielä al-

kuvuoden markkinointipäällikön työn kohteena. Myynti- ja markkinointipäällikkö toimii tii-

viissä yhteistyössä myös Jukolan viestin perustaja- ja omistajayhteisön Kaukametsäläis-

ten kanssa. 

3.5. Opetus- ja kulttuuriministeriö 

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

laistoiminnan kehittämiseksi. Toimitusjohtaja vastaa yhteydenpidosta ministeriöön. OKM 

on Suunnistusliiton toiminnan merkittävin rahoittaja. Suunnistusliitto huomioi toiminnas-

saan OKM:n liikuntajärjestöille asettamat yhteiskunnalliset tavoitteet. 

3.6. 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 viisi suomalaista asiantuntijajäsentä, 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. Vuoden 2016 yhteinen pohjoismai-

nen tapaaminen järjestetään Suomen isännöimänä Helsingissä tammikuussa. 
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3.7. Ympäristötoiminta 

Ympäristötoiminnan käytännön toteutus tapahtuu kunkin toimialan työn kautta. Ympäris-

töasiat huomioidaan Suunnistuksen ympäristöohjelman mukaisesti kaikessa toiminnassa.  

Suunnistusliiton ympäristöryhmä kokoontuu tarpeen mukaan 3 - 4 kertaa vuodessa. Työ-

ryhmän sihteerinä ja valmistelijana toimii harrastepäällikkö Heikki Liimatainen. 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. 

Suunnistusliiton ympäristöohjeistuksen tarkistus- ja ajantasaistamistyö sekä tiedotus- ja 

koulutusmateriaalin uudistaminen toteutetaan toimintavuoden aikana. Uudistustyö teh-

dään osin opiskelijatyönä alkuvuoden 2016 aikana.  

Suunnistusliitto on mukana eri lajien edunvalvontaan ja ympäristöasioihin keskittyvän Ul-

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

vontayhteisö. 

3.8. 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. 

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. SUOMALAISEN SUUNNISTUKSEN STRATEGIA 

Liittovaltuusto hyväksyy kokouksessaan 20.11.2015 suunnistuksen uuden strategian vuo-

sille 2016-2020. Koska strategiaa ei ole toimintasuunnitelmaa laadittaessa vielä hyväksyt-

ty, toimintasuunnitelmassa ei voida mennä yksityiskohtiin strategian toimeenpanossa. 

Tässä voidaan esittää alustavia suunnitelmia. 

4.1. Nykytilanne 

Lisenssisuunnistajien määrä on vähentynyt tuhansilla vuosien 2011-2015 välillä. Pudotus 

on ollut miinus 3-5 prosenttia per vuosi. Oletettavissa on, että nykyisten ns. suurten ikä-

luokkien pienentyessä vähentyminen jyrkkenee entisestään. Tämä suunnistajien demo-

grafinen profiili on meillä huomattavasti huonompi kuin esimerkiksi Ruotsissa. Lisenssi-

suunnistajien määrän vähenemisellä on suora vaikutus lisenssimaksuihin, kilpailuosallistu-

jamääriin, Suunnistaja-lehteen, mutta myös seurojen talouteen ja kilpailujen järjestämis-

kulttuuriin. 

Toisaalta suunnistuksella menee Suomessa paremmin kuin koskaan ennen. Jukolan vies-

ti kasvaa ja erityisesti kuntosuunnistuksessa tehdään vuosittain uusi ennätys. Eli jotta 

huippu- ja nuorisosuunnistukselle, viestinnälle ja kaikille muille tärkeäksi katsottaville asi-

oille löytyy riittävästi resursseja, on koko suunnistavan yhteisön osallistuttava tulevaisuu-

den rakentamiseen, myös taloudellisesti. Lisäksi tavoitteeksi on otettava, että suunnistus 

kasvaa lajina myös jatkossa, kuten se on tehnyt viimeiset 10 vuotta tähänkin asti. 



  TOIMINTASUUNNITELMA 2016 8 (34) 

 05.11.2015 

 

  

 

 

Suomen Suunnistusliitto ry, Radiokatu 20, 00093 VALO 
 

 
www.suunnistusliitto.fi 

 

 

4.2. Suomi suunnistaa 

Ehdotuksena suomalaiselle strategialle on slogan ”Suomi suunnistaa”.  

Tiivistetysti strategiaa voi kuvata seuraavin iskulausein: 

 Suunnistus on siellä missä ovat ihmisetkin. Suunnistus lajina elää ajassa ja tuntee 

kohderyhmänsä. 

 Suunnistus tarjoaa elementtejä, jotka kiinnostavat tämän päivän ihmistä: hyvinvointi, 

luonto, liikkuminen, ekologisuus, elämykset, oppiminen, teknologia. 

 Suunnistus näyttää mallia, miten kuntoliikunta siirtyy lajiliiton tekemisen keskiöön ja 

se ymmärretään koko lajille lisäarvoa tuottavaksi tekijäksi. 

 Suunnistus on lajien edelläkävijä liikkumisen lisäämisessä ja yhteiskunnallisen vas-

tuun ottajana. Suunnistus on koko elämänkaaren mittainen laji. 

 Suunnistus tarjoaa mahdollisuuden suunnistaa kaikilla tasoilla harrastajasta huippu-

urheilijaksi. 

 Suomi on pysyvästi kolmen parhaan joukossa kaikissa lajeissa niin nuorissa kuin 

aiuisissakin. 

4.3. Strategian toimeenpano 

Alkuvuoden aikana käydään liiton toiminnot läpi suhteessa hyväksyttyyn strategiaan. Lajin 

painopisteen muutos kohti kuntosuunnistusta avaa lajille kasvumahdollisuuksia, mutta 

myös kilpailutoimintaa on kehitettävä. Strategian pohjalta joudutaan priorisoimaan asioita 

ja myös luopumaan joistain nykyisistä käytänteistä. Priorisoinnin jälkeen esitetään kevään 

liittovaltuustolle päivitetty Toimintasuunnitelma 2016.  

 

 

Suunnitelmissa on mm. kuntosuunnistukseen liittyvien mahdollisuuksien hankkeistus yh-

teistyössä seurojen kanssa, luoda aiempaa joustavampaa kilpailukulttuuria, madaltaa 

kynnystä tulla suunnistuksen harrastajaksi ja kasvattaa lajin harrastajamääriä selkeästi 

nykyisestä. Yksinkertaistaen: Suomi suunnistaa. Ja kun suunnistajien määrä kasvaa, lajil-

la riittää resursseja niin huippu- ja nuorisotyönkin kuin alueellisenkin kehityksen tukemi-

seen. 

 

5. VIESTINTÄ 

5.1. Yleistä 

Vuoden 2016 viestinnän painopistealue on maajoukkuetapahtumien ja -urheilijoiden näky-
vyyden lisääminen ja monipuolistaminen. 

Viestinnän toimiala tekee yhteistyötä toimialojen kanssa niiden materiaali- ja sisällöntuo-

tannossa, joissa hyödynnetään painotuotteiden lisäksi myös sähköisiä kanavia. 
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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, 

Kesäksi palkataan kesätoimittaja. 

Viestinnän organisaatiota täydentää luottamushenkilöistä koostuva sparrausryhmä, jonka 

tehtävä on yhdessä viestinnän tiimin kanssa linjata ja ideoida liiton viestintää. 

Uuden strategian linjaukset huomioidaan viestinnässä alkuvuoden 2016 aikana. 

5.2. Ulkoinen viestintä 

Ulkoisen viestinnän toimenpiteillä tavoitellaan suunnistuksen, eri lajien maajoukkueiden ja 

urheilijoiden sekä tapahtumien näkyvyyttä Suomen eri medioissa. Vuoden 2016 viestin-

nässä painopisteenä on maajoukkuetapahtumien ja -urheilijoiden näkyvyyden lisääminen 

ja monipuolistaminen. Haluamme nostaa esiin uusia urheilijoita ja heidän tarinoitaan.  

Suunnistusliiton ulkoinen viestintä pohjautuu aktiivisuuteen – liitto tuottaa omaa kuvaa, vi-

deoleikettä ja muuta uutisointia monista kansainvälisistä ja kotimaisista tapahtumista pyr-

kien näin varmistamaan myös sen, että Ylellä on saatavilla uutiskuvaa. Tärkeä osa liiton 

ulkoista viestintää ovat tv-tuotteen kehittäminen, tiedotteet, sähköiset uutiskirjeet, nettisi-

vut sekä sosiaaliseen mediaan tuotettu sisältö. Näiden tueksi tarjotaan aktiivisesti medial-

le juttuideoita sekä tuotetaan muuta viestintää tukevaa taustamateriaalia (esimerkiksi 

Suunnistuksen mediaopas, laaja kuvapankki jne.). 

5.3. Suunnistaja-lehti 

Suunnistaja-lehti ilmestyy vuoden 2016 aikana yhdeksän kertaa ja vuorossa on lehden 71. 

vuosikerta. Alkuvuodesta ilmestyvä 2/16 on Suunnistaja-lehden 1000:s numero ja siten 

juhlateeman ympäröimä. 

Lehdestä julkaistaan printtilehden lisäksi myös tablettiversio, jota hyödynnetään myös ir-

tonumeromyynnissä sekä tilaaja- ja ilmoitusmarkkinoinnissa. 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. Vuoden 2016 ai-

kana valmistellaan uusi ilmoitusmyyntikonsepti, sillä pitkäaikainen yhteistyö Jetora Oy:n 

kanssa päättyy Rauno Ropposen jäädessä eläkkeelle. 

Suunnistaja-lehden alustava ilmestymisaikataulu vuonna 2016: 

Lehti Aineisto Ilmestyy Suunnitellut arvokisamatkat ulkomaille 

1 / 2016  12.2.  

2 / 2016  24.3. 
EM-hs 

3 / 2016  22.4.  

4 / 2016  20.5.  

5 / 2016  1.7. EM-s (1 tai 2, riippuen Ylen päätöksestä) 

6 / 2016  12.8. 
NMM-suunnistus, MM-ps 

7 / 2016  16.9. 2xMM 

8 / 2016  28.10.  

9 / 2016 
 2.12. 

 

5.4. 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 nettisivuja mm. Suunnistussäätiölle. 

5.5. Sähköinen viestintä 

Sähköisessä viestinnässä vuoden 2016 painopiste on Fin5-sivuston uudistaminen ja sen 

toiminnan terävöittäminen yhteistyössä järjestäjätahojen kanssa. 

Suunnistusliitto on aktiivinen sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter ja Instagram). 

Sosiaalisen median sisältö tukee ja täydentää liiton muuta viestintää.  

 

6. NUORISOTOIMINTA     

6.1. Yleistä 

Suunnistusliiton nuorisotoiminnan painopiste on seurojen nuorisotoiminnan tukemisessa. 

Tavoitteena on, että mahdollisimman monella paikkakunnalla on laadukasta nuorisotoi-

mintaa. Toiminnassa on luontevia sisältöjä sekä tavoitteelliseen kilpailutoimintaan suun-

tautuneille että vähemmän tavoitesuuntautuneille nuorille. Hyvässä seuratoiminnassa 

drop out on entistä vähäisempää.  

Liittojohtoiset nuorisosuunnistuksen tapahtumat, toteutusmallit ja käytänteet ohjaavat ja 

tukevat lasten ja nuorten seuratoimintaa ja lisäävät seuratoimijoiden osaamista.  

Koulutuksiin kehitetyt sisällöt ja kouluttajatiimien osaaminen ovat nuorisotoiminnan paino-

pisteitä. Sisällöllisten asioiden viestintään eri kanavia käyttäen panostetaan. Sekä nuorille 

että seuraohjaajille luodaan verkostoja nuorisotoiminnan tapahtumissa ja viestinnän avul-

la. 

Etsitään jatkuvasti uusia kehittämistoimia, jotka edistävät nuorten sitoutumista harrastuk-

seen ja innostusta kilpailutoimintaan. Valittuja kehitystoimia lähdetään edistämään, mikäli 

toimille löytyy resursseja.   

Nuorisotoiminnan toimialasta vastaavat nuorisopäällikkö ja nuorisotoiminnan kehityspääl-

likkö. Nuorisopäällikön ja kehityspäällikön tukena toimii nuorisoryhmä, joka vastaa nuori-

sotoiminnan linjauksista. Nuorisotoiminnan kouluttajatiimi on käytettävissä koulutusten ve-

täjinä. Nuorten Jukola -johtoryhmä vastaa Nuorten Jukolaan liittyvistä asioista. 

Uuden strategian mahdolliset linjaukset huomioidaan nuorisotoiminnassa alkuvuoden 

2016 aikana. 

6.2. Seurojen toiminnan tukeminen 

6.2.1. Yleistä 

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

Suunnistusliiton nuorisotoiminnan peruspilareita. Seuroille viestitään myös toimintatavois-

ta seuratyöntekijän palkkaamiseksi. Toimien suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan 

seuroilta saatu palaute.   

Huippusuunnistuksen toimialan kanssa kehitetään yhdessä nuorten tavoitteellisen kil-

paurheilun toimia ja kilpailutoimialan kanssa lasten ratamestaritoimintaa ja kilpailutoimin-

taa. 

6.2.2. Koulutus ja luotsitoiminta 

Useimpia koulutuksia toteutetaan seurojen tilausten perusteella. Koulutusten käytännön 

toimet ovat merkittävä osa nuorisotoiminnan kehityspäällikön toimenkuvaa. Kouluttajatii-

meihin rekrytoidut kouluttajat vetävät koulutukset. 

Alle 12-vuotiaiden ohjaajille ja nuorisotoimintaa käynnistäville seuroille suunnattua Nuori 

Suunta ohjaajakoulutusta päivitetään jatkuvasti. 
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Valmentajakoulutuksen tason 1 koulutusta Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa 

päivitetään palautteiden perusteella. Koulutus on kohdennettu 11–17-vuotiaiden aloittele-

ville seuravalmentajille.  

”Lasten ja nuorten ratojen laatiminen” -koulutuksia järjestetään yhteistyössä alueiden 

kanssa sekä seurojen tilauksesta. Koulutusta päivitetään vuosittain sääntöuudistusten ja 

lasten kilpailutoiminnan suositusten mukaiseksi sekä kentältä tulleen palautteen perus-

teella. 

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. 

Koulutusten kouluttajille järjestetään kouluttajakoulutuksia vuosittain 1–2 tai harvemmin, 

riippuen koulutuksesta ja osaamisen täydentämistarpeesta. Uusia kouluttajia rekrytoidaan 

tarpeen mukaan. 

6.2.3. Yhteydenpito seuraohjaajiin ja -valmentajiin 

Avoin valtakunnallinen ohjaajatapaaminen järjestetään tammikuussa Kisakallion urhei-

luopistolla Lohjalla. Samassa yhteydessä Nuorten tiimi toteuttaa Nuorten leirin.  

Sähköinen Kuusikko kuiskailee -ohjaajalehti ilmestyy vuoden aikana kaksi kertaa.  Nuori 

Suunta -uutiskirjeitä lähetetään sähköisesti 6–8 kertaa. 

6.2.4. Materiaali 

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

tus- ja markkinointimateriaalia.    

Osuuspankin yhteistyön ja tuen kautta Hippo-suunnistuskoulua toteuttavat seurat saavat 

veloituksetta käyttöönsä suunnistuskoulun järjestämiseen liittyvää materiaalia. Mahdolli-

sesta materiaalin päivityksestä sovitaan alkuvuodesta 2016 Osuuspankin kanssa.  

Lajin paikallista markkinointia varten toimitetaan edelleen seurojen käyttöön markkinointi-

paketteja. Seurojen käyttöön valmistetaan markkinointimateriaalia, mm. nuorisosuunnis-

tusesite. 

Käynnistetään yhteistyössä huippusuunnistuksen kanssa Suunnistusseuran huipputreenit 

-harjoituskorttipaketin uudistaminen ja toteutus sähköisessä muodossa.   

6.3. Lajituotteita ja tapahtumia eri ikäryhmille 

6.3.1. Lasten ja nuorten kilpailut 

Kilpailutoimialan kanssa tehdään yhteistyötä lasten ja nuorten kilpailutapahtumien järjes-

tämiseen liittyvien sääntöjen ja ohjeiden kehittämiseksi.  

”Lasten ja nuorten ratojen laatiminen” -koulutukset järjestetään yhteistyössä alueiden 

kanssa kevättalvella.  

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 järjestetään kesäkuun lopussa, kahtena erillisenä 4 vrk:n mit-

taisena leirinä.  
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Hiihtosuunnistuksen VOL -leirien järjestämisestä vastaa Vuokatin urheiluopisto. 

Haetaan toteutusmuotoa pyöräsuunnistuksen VOL-leirille tai vastaavalle.  

Leimaus -leiri järjestetään 6.-9.6. Ikaalisissa, Ikaalisten Nouseva Voima vastaa järjeste-

lyistä. Leiri on tarkoitettu 8 - 18-vuotiaille.   

Rajamäen Rykmentti järjestää 31. Nuorten Jukolan 20.8. Rajamäellä.   

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

kanssa. Finaaliviikonloppu järjestetään Seinäjoella 10.-11.9. Finaaliviikonloppu sisältää 

ohjelmallisen leirin finaalikilpailun lisäksi. Alueita kannustetaan toteuttamaan Kultainen 

kompassi -cupin ikäryhmälle leiritoimintaa 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 liiton seurakou-

luttajan seurapäivää.  

Suunnistuksen sinettiseuroille järjestetään oma lajitapaaminen Valo ry:n valtakunnallisen 

sinettiseminaarin yhteydessä 8.-9.10.  

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 

Etsitään uusia kehittämistoimenpiteitä ja käynnistetään niitä harkinnan mukaan. Kartoite-

taan seurojen ja nuorten tarpeita verkostoitumiseen harjoitus- ja/tai leiritoiminnassa.  

Edistetään viestinnällä ja koulutusten kautta valtakunnallisen, 11–15-vuotiaille suunnatun, 

Kasva Urheilijaksi -testistön käyttöä suunnistusseuroissa.  

Seurataan VALO:n ja OK:n toimia urheiluyläkoulujen kehittämiseksi. Käynnistetään tar-

peen mukaan lajin valmennuksellisia toimia yläkouluissa. 

6.4.3. Nuorten harrastetoiminnan kehittäminen, Nuorten tiimi 

Painopisteenä on hyvien harrastetoiminnan mallien jakaminen seuroille erityisesti Nuorten 

tiimin toimien ja esimerkin kautta sekä ohjaajakoulutusten kautta.  

SSL:n Nuorten tiimi kokoontuu 2–5 kertaa vuodessa. Tiimi järjestää Nuorten leirin ohjaaja-

tapaamisen 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. 
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Rekrytoidaan osallistujaryhmä ja tuetaan osittain osallistumista pohjoismaiselle nuorten 

ohjaajien leirille 2null16 Ruotsin Strömstadissa elokuussa. Leiri pidetään MM-kilpailujen 

yhteydessä. 

6.4.4. Koulusuunnistuksen edistäminen 

Olé Kartalla! -toimintamalleja markkinoidaan opettajille ja kouluille mm. opetusalan Educa-
messuilla. Olé Kartalla! -sivuston sisältö pidetään ajantasaisena ja sitä kehitetään tarpeen 
mukaan.  
 
Seuroja kannustetaan toimimaan yhteistyössä koulujen kanssa ja valmistamaan koulujen 
käyttöön soveltuvia karttoja. Kannustetaan seuroja ja kouluja valmistamaan MOBO-ratoja 
koulujen lähialueilta sekä kartoitetaan mahdollisuudet kehittää MOBOa palvelemaan pa-
remmin koulusuunnistuksen tarpeita. 

Seurataan Valon koulukerhotoiminnan kehittämistä ja tuetaan seuroja mahdollisuuksien 

mukaan kerhotoiminnan järjestämisessä. 

6.5. Materiaalituotanto 

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

ja HIPPO-materiaalia. Seurojen käyttöön valmistetaan nuorisosuunnistuksen esite.  
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Toimenpiteet Talousarvio 

+ tuotot 52 990 € 

Talousarvio 

- kulut 97 356 € 

 

Aikataulu Vastuuhlö 

 

Seurojen toimintaedellytysten vahvistaminen +14 290  -31 600    

Luotsitiimi:  

 luotsien ja valmentajakouluttajien koulutus, yhteiset 

tilaisuudet, materiaalia 

  helmikuu/syksy  

Seuraohjaajien koulutus: 

 ohjaajakoulutukset, nuorten seuravalmennus suun-

nistusseurassa -koulutukset 

 lasten ja nuorten kilpailutapahtuman järjestäminen 

 tervetuloa ohjaajaksi -koulutus 

 koulutusten materiaali 

  koko vuosi  

Materiaalin tuottaminen: 

 myyntimateriaalin uusintapainokset 

 Hippo-materiaalin valmistus 

 oheis- ja markkinointimateriaalit   

    

Yhteistyöverkosto: 

 ohjaajatapaaminen  

 tiedotteet, Kuusikko kuiskailee nettilehti 

  jatkuvasti  

Lajituotteita ja tapahtumia eri ikäryhmille +35 700  -38 790    

VOL–leirit (2), Hisu-VOL   kesäkuu  

Leimaus-leiri Ikaalinen   kesäkuu  

Nuorten Jukola Rajamäki   elokuu  

Kultainen kompassi -cup Seinäjoki   syyskuu  

Laadukkaan seuratoiminnan edistäminen +3 000  -12 250    

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   -14 716   

 nuorisoryhmä 

 päätoimisten kulut, kehityspäällikön kuluista ½ 

  vuokrakulut, tietoliikennekulut 
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7. HUIPPUSUUNNISTUS 

7.1. Huippusuunnistuksen strategia ja tavoitteet 

Huippusuunnistuksen linjausten ja uudistuvan strategian kulmakivet on tiivistetty oheises-

sa kuvassa. 

 

Toiminnan ensisijaisena tavoitteena on urheilijoiden kehittäminen ja osaamisen vahvista-

minen kaikissa lajeissa, mikä viime kädessä on myös urheilullisen menestyksen perusta. 

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että urheilijan ja valmentajan polun eri vaiheissa 

vaatimustasot ymmärretään kokonaisvaltaisesti ja ne siirtyvät käytännön toimenpiteiksi eri 

tasoilla. Liittojohtoisen valmennuksen ja valmentaja-/ohjaajakoulutuksen kautta voimme 

vaikuttaa marginaalisesti verrattuna siihen, mitä voimme saada aikaan valmennuksellisel-

la viestintää tehostamalla sekä seurojen valmennustoimintaa kehittämällä. Viestinnässä 

hyödynnetään eri kanavia aiempaa tehokkaammin ja seurojen kanssa luodaan yhdessä 

toimintatapoja, jotka tukevat urheilijoiden ja valmentajien kehittymistä. Uudet linjaukset 

huomioidaan niin valmennusjärjestelmäkuvauksen, lajianalyysin kuin Urheilijan polku -

sivuston päivityksissä. 

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

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

Suomen Antidopingtoimikunnan kanssa. 

7.2. Valmennusjärjestelmän kehittäminen 

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

jaajakoulutusta kehitetään tavoitteiden suunnassa ja yhteistyössä eri toimijoiden kesken.  

Vuoden 2016 toiminnassa toteutuvia merkittäviä uudistuksia ja muutoksia ovat: 

-  Kokonaisvaltaisen valmennusfilosofian sisällön kirkastaminen ja yksinkertaistamine. 

Valmennuksellisen viestinnän lisääminen eri kanavilla. 

-  Seuravalmennuksen tukeminen ja kehittäminen  uusia toimintamalleja toteuttaa koko-

naisvaltaista valmennusta seuroissa ja seurojen välillä. Aluevalmennustoiminnan järjes-

täminen/koordinointi alueiden ja seurojen vastuulle. 

-  Suunnistuksen maajoukkueiden, valmennusryhmien ja akatemiavalmennuksen tehos-

tamistoimet  vahvempi sitoutuminen, ryhmäharjoittelu. 

-  Käynnistetään valmennuskeskusyhteistyö Kisakallion kanssa. 

-  Sarja H/D17 poistuvat SM-kilpailuista SM-sprinttiä lukuun ottamatta. 

7.3. Valmennuksen tukitoimet 

Luottamushenkilöistä koostuva huippusuunnistusryhmä tukee huippusuunnistustoiminnan 

ja valmentajakoulutuksen kehittämistä. Ryhmän esittelijänä ja huippusuunnistuksen johta-
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jana toimii päätoiminen valmennuspäällikkö. Valmennuspäällikön lisäksi huippusuunnis-

tuksen parissa työskentelee päätoiminen suunnistuksen päävalmentaja (100 %), kolme 

päätoimista nuorten olympiavalmentajaa (100 %), hiihtosuunnistuksen päävalmentaja (50 

%), valmennussihteeri (50 %), noin 10 maajoukkue-/ryhmävalmentajaa (oto) ja noin 20 

valmennuksen tukihenkilöä (oto). Nuorisotoiminnan kehityspäällikkö (100 %) toimii niin 

huippusuunnistuksen kuin nuorisotoiminnan parissa.  

Suunnistusliiton valmennuskeskuskumppani on Kisakallion urheiluopisto. Eri lajien val-

mennusta ja koulutusta keskitetään Kisakallioon valmennuspäällikön koordinoimana.  

7.4.  Huippusuunnistuksen valmennus- ja kilpailutoiminta 

Huippusuunnistuksen kansainvälinen kilpailukalenteri 2016–2018  

SUUNNISTUS 2016 SUUNNISTUS 2017 SUUNNISTUS 2017 

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

MC (POL, CZE, SWE, SUI) MC (FIN, EST, LAT, SUI) MC 

- World Games (POL) - 

EM (CZE) - EM 

Nuorten MM (SUI) Nuorten MM (FIN) Nuorten MM 

Nuorten EM (POL) Nuorten EM Nuorten EM 

HIIHTOSUUNNISTUS 2016 HIIHTOSUUNNISTUS 2017 HIIHTOSUUNNISTUS 2017 

- MM (RUS) - 

MC (FIN, GER, AUT) - MC 

EM (AUT) - EM 

Nuorten MM (AUT) Nuorten MM Nuorten MM 

Nuorten EM (AUT) Nuorten EM Nuorten EM 

PYÖRÄSUUNNISTUS 2016 PYÖRÄSUUNNISTUS 2017 PYÖRÄSUUNNISTUS 2017 

MM (POR) MM (LTU) MM (AUT) 

MC (FRA, POR, LTU) MC (AUT, FRA, LTU) MC 

- EM (FRA) - 

Nuorten MM (POR) Nuorten MM (LTU) Nuorten MM 

Nuorten EM (POR) Nuorten EM Nuorten EM 

TARKKUUSSUUNNISTUS 2016 TARKKUUSSUUNNISTUS 2017 TARKKUUSSUUNNISTUS 2017 

MM (SWE) MM (LTU) MM (LAT) 

EM (CZE) - EM 

7.4.1. Suunnistus 

Suunnistusmaajoukkueen päätavoite on Ruotsissa järjestettävissä MM-kilpailuissa, toissi-

jaisena tavoitteena menestyminen EM-kilpailuissa Tsekissä ja yksittäisissä maailmancu-

pin kilpailuissa. MM- ja EM-kilpailut ovat osa maailmancupia, minkä lisäksi osakilpailuja on 

Puolassa ja Sveitsissä. Kaikki näyttökilpailut ovat kotimaassa. 

Suunnistuksen maajoukkuetoimintaa toteutetaan aikuismaajoukkueesta ja 21–23-

vuotiaista talenteista koostuvassa ryhmässä. Urheilijakohtaisten omavastuiden kokonais-

määrä riippuu ryhmien lopullisesta urheilijamäärästä ja Huippu-urheiluyksikön tuen suu-

ruudesta. Leiritys painottuu ulkomaille: Espanjan leirikeskuksen lisäksi haetaan tuntumaa 

tuleviin arvokilpailumaastoihin niin Tsekistä, Ruotsista kuin Virosta. Sprinttivalmennus ja 

talenttien leiritys ovat osin eriytettynä muusta leirityksestä. Niin maajoukkue- kuin talentti-

leiritykseen kutsutaan leirikohtaisesti urheilijoita, jotka eivät kuulu nimettyihin valmennus-

ryhmiin. Suunnistuksen saaman huippuyksilö- ja lajituen Olympiakomitean Huippu-
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urheiluyksiköltä arvioidaan olevan 65 000 euroa (v. 2015: 55 000 €). Tuen kohdentami-

sesta sovitaan yhdessä Huippu-urheiluyksikö lajiryhmävastaavan kanssa. Aikuismaajouk-

kueeseen kuuluu noin 15 urheilijaa ja talenttiryhmään (21–23-v.) noin 15 urheilijaa.  

Suunnistusmaajoukkueen toiminnasta vastaa päävalmentaja Juha Taini nuorten olympia-

valmentaja Antti Harjun kanssa. Maajoukkueen matkanjohtajana ja varustehuollosta vas-

taavana toimii Petteri Vuorinen, lihashuollosta vastaa Olli Andersson ja lääkintähuollosta 

Katja Mjösund. Maajoukkueen sprinttivalmentajana toimii Kalle Rantala. Lisäksi maajouk-

kueleirityksessä hyödynnetään oto-asiantuntijoiden osaamista. Talenttiryhmän valmenta-

jana toimivat Jarmo Tonder ja Reeta-Mari Kolkkala. Talenttitoiminnan tavoitteena on sys-

temaattisen seurannan ja ulkopuolisen ohjauksen kautta tehostaa nuorten (21–23-v.), lu-

paavien suunnistajien valmennusta ja varmistaa menestyksen jatkuvuus jo huipulla ole-

vien suunnistajien päättäessä uransa. 

Nuorten suunnistusmaajoukkueen päätavoitteet ovat Sveitsissä järjestettävissä nuorten 

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

kilpailuihin valittavalla joukkueella on merkittävä omavastuuosuus. MM-näyttökilpailuista 

kaksi järjestetään Sveitsissä. 

Nuorten Trimtex-ryhmän (nuorten maajoukkueryhmä) alkuvuoden leiritys painottuu ulko-

maille, kun taas loppuvuoden leiritys kotimaassa tähtää vuoden 2017 kotikisoihin Tampe-

reella. Ryhmään kuuluu 24 urheilijaa, joilla on 300 euron ryhmämaksu ja leirikohtaiset 

omavastuut, jotka ovat noin 2 000 euroa. Urheilijoiden henkilökohtaiset valmentajat ja/tai 

tukihenkilöt osallistuvat kotimaan teemaleireille.  

Trimtex-ryhmän ja nuorten maajoukkueen toiminnasta vastaa nuorten olympiavalmentaja 

Antti Örn apuvalmentajanaan Satu Tahvonen. Nuorten maajoukkueen lääkärinä toimii Olli 

Heinonen ja fysioterapeuttina/hierojana Emma Silvennoinen.  

Maajoukkueiden ja valmennusryhmien toiminnan laatua arvioidaan kauden päätyttyä ur-

heilijoille suunnatulla palautekyselyllä. 

7.4.2. Hiihtosuunnistus 

Hiihtosuunnistusmaajoukkueen päätavoite on Itävallassa järjestettävissä EM-kilpailuissa 

ja toissijainen tavoite maailmancupissa. Kauden 2015–2016 maailmancup käynnistyy Yl-

läksellä marras-joulukuun vaihteessa, jatkuu Saksassa tammikuussa ja päättyy EM-

kisoihin helmi-maaliskuun vaihteessa.  

Hiihtosuunnistusmaajoukkueen toiminnasta kantaa vastuun norjalainen päävalmentaja Ei-

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

lainen ja lääkintähuollosta Timo Sirola. Päävalmentajan sopimus jatkuu kevääseen 2017, 

muut sopimukset ovat voimassa huhtikuun loppuun asti. 

Hiihtosuunnistusmaajoukkueen leiritys suunnitellaan keväällä. Leiritys painottuu kotimaa-

han, minkä lisäksi ulkomaan leirejä on yksi tai kaksi. Osa leireistä toteutetaan yhteistyössä 

muiden lumilajien kanssa (maasto- ja ampumahiihto). Kilpailukauden jälkeen valittavilla A-

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

mentyvät Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön tukipäätöksen jälkeen. Hiihtosuunnis-

tuksen HUY:ltä saaman tuen arvioidaan olevan 15 000 euroa (v. 2015: 15 000 €). Tuki 

käytetään A-maajoukkueurheilijoiden valmennuksen tehostamiseen. Leiriryhmän (B-

maajoukkue) leiritys noudattelee A-maajoukkueen leiriohjelmaa ja on omakustanteista. 

Maajoukkueleirityksen tavoitteena on luoda edellytykset menestykselle kaudella 2016–

2017.  

Nuorten hiihtosuunnistusmaajoukkueen päätavoite on Itävallassa järjestettävissä nuorten 

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

täysin omakustanteinen. Nuorten hiihtosuunnistusmaajoukkueen toiminnasta vastaa Ta-

pani Partanen. Välinehuollosta vastaa Mika Tervala. Sopimukset ovat voimassa huhtikuun 

loppuun asti. 
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Nuorten talenttiryhmän (MM-ryhmän) syksyn leiritys suunnitellaan kilpailukauden jälkeen. 

Leirien kulut katetaan ryhmämaksuilla ja omavastuuosuuksilla. Nuorten MM-ryhmän urhei-

lijoiden (noin 15 urheilijaa) ryhmämaksut ja omavastuut ovat yhteensä 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.  

Maajoukkueiden ja valmennusryhmien toiminnan laatua arvioidaan kauden päätyttyä ur-

heilijoille suunnatulla palautekyselyllä.  

7.4.3. Pyöräsuunnistus 

Pyöräsuunnistusmaajoukkueiden päätavoite on Portugalissa järjestettävissä aikuisten ja 

nuorten MM-kilpailuissa sekä 17-vuotiaiden EM-kilpailuissa. Aikuisten toissijainen tavoite 

on maailmancupissa. Aikuisten MM-joukkueella on 500 euron omavastuu. Muilla edustus-

joukkueilla omavastuut ovat merkittävät, käytännössä 100 %. 

Pyöräsuunnistusmaajoukkueiden leiritys koostuu koti- ja ulkomaan leirityksestä painottuen 

kotimaan leireihin. Aikuisten maajoukkueeseen kuuluu 16 ja nuorten MM-ryhmään 11 ur-

heilijaa, joilla on 700 euron ryhmämaksu ja 100 % leiriomavastuut. Maajoukkueiden val-

mennuksesta ja huollosta vastaa Jukka Niemi. Lisäksi leireillä ja kilpailumatkoilla on mu-

kana apuvalmentajia/pyörähuoltajia. 

Maajoukkueiden ja valmennusryhmien toiminnan laatua arvioidaan kauden päätyttyä ur-

heilijoille suunnatulla palautekyselyllä. 

7.4.4. Tarkkuussuunnistus 

 
Tarkkuussuunnistusmaajoukkue osallistuu Tšekissä toukokuussa järjestettäviin EM-
kilpailuihin ja Ruotsissa elokuussa järjestettäviin MM-kilpailuihin sekä Norjassa syyskuus-
sa järjestettävään Pohjoismaiseen maaotteluun. Epäviralliseen tarkkuussuunnistuksen 
Eurooppa Cupiin ei osallistuta joukkueena, mutta kilpailijoita aktivoidaan osallistumaan 
osakilpailuihin omakustanteisesti. Suunnistusliitto kustantaa MM-, EM- ja PM-kilpailujen 
osanottomaksut sekä MM- ja EM-joukkueiden muita kuluja budjetin puitteissa. Joukkuei-
den koot ovat: MM-tarkkuussuunnistus 3 (avoin) + 3 (para) ja Tempo 5, EM-
tarkkuussuunnistus enintään 7 (avoin) + 6 (para) ja Tempo 9. Pohjoismaiseen maaotte-
luun nimetään kaksi viiden henkilön joukkuetta. Maajoukkueelle järjestetään tarpeen mu-
kaan viikonloppuleirejä. Maajoukkueiden omavastuuosuudet määritetään kauden aikana. 
Joukkueiden valintaohjeet on julkaistu syksyllä 2015 ja EM-joukkueen valinnat on tehty 
marraskuussa 2015. Maajoukkueen johtajana toimii Hannu Niemi. Lajin toiminnasta vas-
taavat lajipäällikkö Hannu Niemi, harrastepäällikkö Heikki Liimatainen ja tarkkuussuunnis-
tuksen kehittämisryhmä.  

7.4.5. Urheiluakatemiat ja alueellinen valmennus  

Urheiluakatemiat: 
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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. 

Suunnistuksessa valmennus on keskitetty kolmeen urheiluakatemiaan Helsingissä, Tam-
pereella ja Turussa. Näissä on liiton valmennusjohdon valitsemat, nuorten olympiaval-
mentajan valmentamat valmennusryhmät, huippuryhmä ja haastajaryhmä. Lisäksi Vaasan 
urheiluakatemiassa / Vöyrin urheilulukiossa on FSO:n (Finlands Svenska Orienteringsför-
bund) palkkaama päätoiminen suunnistusvalmentaja, jonka vastuulla on lisäksi Lännen 
(E-P, K-P, ÖID) aluevalmennus. 

Helsingin, Tampereen ja Turun huippuryhmät on valittu yhdessä Olympiakomitean Huip-
pu-urheiluyksikön kanssa. Urheilulukioiden suunnistusvalmennusryhmät ovat lähtökohtai-
sesti osa haastajaryhmää. Valmennuksen peruslähtökohtana on tukea parhaiden suunnis-
tajien päivittäistä harjoittelua (3–6 krt/vko). Helsingin, Tampereen, ja Turun urheiluakate-
miat ja -lukiot ovat päivittäisvalmennuksen tarjonnassa merkittäviä kumppaneita, minkä li-
säksi tehdään yhteistyötä paikallisten suunnistusseurojen kanssa. Urheilijoiden vuotuiset 
ryhmämaksut ovat 400 €. Vuoden 2016 aikana näiden kolmen akatemian valmennuksen 
toimintatapoja yhdenmukaistetaan entisestään. Suunnistuksen opetus-
/valmennussuunnitelma päivitetään siten, että urheilijoiden ikä ja kehitysvaiheet tulevat 
huomioiduksi. 

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. 

Alueellinen valmennus: 

Liiton valmennusjohto ei valitse perinteisiä aluevalmennusryhmiä vuodelle 2016, mutta 
alueet voivat halutessaan valita omia valmennusryhmiään määrittelemillään kriteereillä. 
Aluevalmennusleiritys sen sijaan jatkuu kaudella 2016 liittojohtoisena, pääsääntöisesti 
nuorten sarjalaisille (14–20-v.) kohdennettuna Suunta Huipulle -leirityksenä. Leirejä järjes-
tetään 5–6 ja osa niistä on avoimia, osalle leireistä suoritetaan karsintaa joko paremmuus- 
tai ilmoittautumisjärjestyksessä. Valintakriteerit ilmoitetaan kunkin leirin osalta erikseen.  

Suunnistusliitto kannustaa monipuoliseen seurojen väliseen valmennusyhteistyöhön sekä 
aluevalmennusta pienempien, seurojen välisten "valmennuspoolien" perustamiseen. Seu-
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ravalmennuksen kehittämiseksi etsitään uusia toimintamalleja yhdessä alueiden ja seuro-
jen kanssa.  

FSO:n valmentajapalkkausta Vöyriin tuetaan vuosittain 10.000 eurolla. 

Puolustusvoimien Urheilukoulu: 

Puolustusvoimien Urheilukoulu on nuorten huippu-urheilijoiden ja sotilasurheilijoiden val-
takunnallinen valmennuskeskus, joka tukee Puolustusvoimien edustusvalmennusryhmiä 
sekä toimii ikäluokkansa parhaiden urheilijoiden varusmiespalveluspaikkana. Suunnista-
jien ja pyöräsuunnistajien valmennus on keskitetty syksystä 2014 alkaen Santahaminaan 
ja hiihtosuunnistajien keväästä 2014 alkaen Kajaaniin. Urheilukoulun suunnistajat ovat 
osa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaa ja hiihtosuunnistajat osa Vuokatti-Ruka urhei-
luakatemiaa. 

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). 

Hiihtosuunnistuksessa tason 1 koulutusta järjestetään haastajaryhmän leirityksen yhtey-

dessä.  

Suunta Huipulle -kurssi (taso 2) käynnistyy maaliskuussa ja kurssin kaikki kolme lähijak-

soa järjestetään Kisakallion urheiluopistossa. Pääkouluttajana toimii valmennuspäällikkö 

Petteri Kähäri. Hiihtosuunnistuksen tason 2 koulutusta järjestetään lumilajien valmentaja-

koulutukseen integroituna.  

Suunnistusvalmentajatutkinto (taso 3) käynnistyy loppuvuodesta 2016 ja jatkuu syksyyn 

2017. Kolmen Kisakalliossa järjestettävän lähijakson lisäksi järjestetään yksi kansainväli-

nen lähijakso. Pääkouluttajana toimii valmennuspäällikkö Petteri Kähäri. 

Suunnistusvalmennusseminaari järjestetään Kisakallion urheiluopistossa tammikuussa. 

Seminaarin pääteemana on kokonaisvaltainen seuravalmennus. Seminaarissa on perin-

teisesti ulkomaalainen luennoitsijavieras. 

Suunnistuksen lajianalyysi ja Urheilijan polku -sivusto ovat oleellinen osa valmentaja- ja 

ohjaajakoulutuksia. Näitä päivitetään säännöllisesti. 

Suunnistusliitto tekee valmentajakoulutuksessa tiivistä yhteistyötä Kisakallion urheiluopis-

ton kanssa.  
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7.6. Kansallinen huippukilpailutoiminta 

Suunnistuksen Huippuliigassa on neljä osakilpailua. Kokonaiskilpailun miesten ja naisten 

sarjan kolmelle parhaalle maksettava palkintosumma on yhteensä 9000 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 jul-

kistetaan suunnistuksen ja pyöräsuunnistuksen osalta viimeistään tammi-helmikuulla, hiih-

tosuunnistuksen osalta viimeistään syys-lokakuussa. 

7.7. Huippusuunnistuksen kokonaisbudjetti lajiryhmittäin 

Huippusuunnistus 

 Talousarvio 

+ tuotot 620 500 € 

Talousarvio 

- kulut 1 155 500 € 

Suunnistus (Foot-O) + 412 000 € - 756 500 € 

Hiihtosuunnistus (Ski-O) + 108 000 € - 204 500 € 

Pyöräsuunnistus (MTB-O) + 87 500 € - 115 500 € 

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

Huippusuunnistuksen tukitoimet + 0 € - 59 000 € 

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

luvut sisältävät myös matkakustannusten omavastuuosuudet. Kaikille neljälle lajille yhtei-

set valmennuksen tukitoimen kulut on kuvattu erikseen. Huippu-urheilun budjetoidut net-

tokulut ovat 535 000 €. 

Suunnistus 

Toimenpiteet Talousarvio 

+ tuotot 412 000 € 

Talousarvio 

- kulut 756 000 € 

Vastuuhenkilö 

Aikuisten maajoukkueet ja talentit, leiritys  + 143 000 € - 190 000 €  

 21.–24.1. Kisakallio 

 15.2.–15.3. Espanjan leirikeskus 

 28.4.–5.5. EM-leiri, Tsekki 

 1.–8.7. Joensuu, talenttileiri 

 5.–15.7. MM 2016-leiri, Ruotsi 

 syys-lokakuu, MM 2017-leiri, Viro 

 marraskuu, info-leiri 

 osin eriytetty sprinttileiritys ja talenttileiritys 

 varusteet, välineet 

OK-tuki + 65 000 € 

omavast. + 78 000 € 

 valmennuspäällikkö / 

päävalmentaja /  

kakkosvalmentaja / 

talenttivalmentajat 

Aikuisten maajoukkue, kilpailu + 6 000 € - 86 000 €  

 30.4.–2.5. MC, Puola 

 21.–28.5. EM/MC, Tsekki 

 20.–28.8. MM/MC, Ruotsi 

 14.–16.10. MC, Sveitsi  

 varusteet, välineet 

omavast. + 6 000 €  valmennuspäällikkö / 

päävalmentaja /  

kakkosvalmentaja 

Aikuiset, talenttien kv. kilpailutoiminta + 23 500 € - 26 500 €  

 30.7.–4.8. Opiskelijoiden MM, Unkari 

 syyskuu, Euromeeting, Latvia 

OK + 4 000 € 

omavast. + 19 500 € 

 

 valmennuspäällikkö / 

päävalmentaja /  

talenttivalmentajat 
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Nuorten maajoukkue ja talentit, leiritys + 78 000 € - 93 000 €  

 21.–24.1. Kisakallio 

 21.2.–6.3. Turkki 

 24.–29.3. Italia, sprinttileiri 

 6.–12.6. Sveitsi, MM-leiri ja -katsastukset 

 elokuu, Tampere (MM2017-leiri) 

 lokakuu, Tampere (MM2017-leiri) 

 marras-joulukuu, info-leiri 

 varusteet, välineet 

omavast. + 63 000 € 

Suunnistussäätiö      

+ 15 000 € 

 valmennuspäällikkö / 

nuorten maajoukkue-

valmentajat 

Nuorten maajoukkue, kilpailu + 15 000 € - 40 000 €  

 30.6.–3.7. 16- ja 18-v. EM, Puola 

 9.–15.7. nuorten MM, Sveitsi 

 varusteet, välineet 

EM-omav. + 15 000 €  valmennuspäällikkö / 

nuorten maajoukkue-

valmentajat 

Akatemiavalmennus ja SuHu-leiritys + 122 000 € - 192 000 €  

 nuorten olympiavalmentajien palkka ja kulut 

 alueellinen valmennustoiminta 

 6–8 valtakunnallista Suunta Huipulle -leiriä 

OK-tuki + 45 000 € 

omav./ryhmämaksut 

+ 59 000 € 

muut + 18 000 € 

 valmennuspäällikkö / 

Nuorten Olympiaval-

mentajat 

Valmentajakoulutus + 24 500 € - 34 500 €  

 Suunnistusvalmennuksen peruskurssit (taso 1) 

 Suunta Huipulle -kurssi (taso 2) 

 SVT (taso 3) ja VAT 

 22.–24.1. suunnistusvalmennusseminaari 

 kouluttajakoulutus, URVA 

osallistumismaksut   

+ 24 000 € 

mater.tuotot + 500 € 

 valmennuspäällikkö / 

koulutusvastaava / 

kouluttajat 

Huippukilpailutoiminta 0 € - 10 500 €  

 Huippuliiga, WRE-kilpailut, näyttökilpailut    valmennuspäällikkö  

Yleiskulut 0 € - 84 000 €  

 päävalmentajan palkka ja kulut 

 oto-henkilöstön palkkiot ja kulut 

 varusteet, välineet 

  valmennuspäällikkö / 

valmennussihteeri 

 
 

Hiihtosuunnistus 

Toimenpiteet Talousarvio 

+ tuotot 108 000 € 

Talousarvio 

- kulut 204 500 € 

Vastuuhenkilö 

Aikuisten maajoukkue, leiritys + 40 000 € - 43 000 €  

 kesä-joulukuu, 5–6 leiriä (Kisakallio, Etelä-Suomi, 

Vuokatti, Norja, Levi/Saariselkä) 

 varusteet, välineet 

OK-tuki + 15 000 € 

omavast. + 25 000 € 

 valmennuspäällikkö / 

päävalmentaja 

Aikuisten maajoukkue, kilpailu + 18 000 € - 65 000 €  

 26.11.–1.12.2015. MC, Suomi 

 21.–27.1. MC, Saksa 

 10.–16.2. Opiskellijoiden MM, Venäjä 

 28.2.–5.3. EM, Itävalta 

 varusteet, välineet 

omavast. + 18 000 €  valmennuspäällikkö / 

päävalmentaja 

Nuorten ryhmät, leiritys + 14 000 € - 15 500 €  

Nuorten MM-ryhmä: 

 kesä-joulukuu, 5 leiriä (Kisakallio, Etelä-Suomi, 

Vuokatti, Levi/Saariselkä) 

 varusteet, välineet 

omavast. + 14 000 €  valmennuspäällikkö / 

nuorten valmentaja 



  TOIMINTASUUNNITELMA 2016 23 (34) 

 05.11.2015 

 

  

 

 

Suomen Suunnistusliitto ry, Radiokatu 20, 00093 VALO 
 

 
www.suunnistusliitto.fi 

 

 

Nuorten maajoukkue, kilpailu + 33 000 € - 43 000 €  

 23.–24.1. Nuorten maaottelu, Ruotsi 

 28.2.–5.3. Nuorten MM, ja 17-v EM, Itävalta 

 varusteet, välineet 

omavast. + 33 000 €  valmennuspäällikkö / 

nuorten valmentaja 

Valmentajakoulutus + 3 000 € - 3 000 €  

 Taso 2 / Lumilajien koulutus 

 VAT 

osallistumismaksut   

+ 3 000 € 

 valmennuspäällikkö 

Huippukilpailutoiminta 0 € - 1 000 €  

 WRE-kilpailut, katsastukset   valmennuspäällikkö 

Yleiskulut 0 € - 34 000 €  

 päävalmentajan palkka ja kulut 

 oto-henkilöstön palkkiot ja kulut 

 varusteet, välineet 

  valmennuspäällikkö / 

valmennussihteeri 

Pyöräsuunnistus 

Toimenpiteet Talousarvio 

+ tuotot 87 500 € 

Talousarvio 

- kulut 115 500 € 

Vastuuhenkilö 

Aikuisten ja nuorten maajoukkueet, leiritys + 31 000 € - 32 000 €  

 28.–31.1. Kuopio 

 3.–14.3. Portugali 

 20.–24.4. MTBO-camp, Ruotsi 

 5.–9.7. MM-leiri 

 16.7. sprinttileiripäivä 

 elokuu, kotimaan leiri 

 marras-joulukuu, info-leiri 

 varusteet, välineet 

omavast. + 31 000 €  valmennuspäällikkö / 

valmentaja 

Aikuisten ja nuorten maajoukkueet, kilpailu + 56 500 € - 74 000 €  

 14.–16.5. MC, Ranska 

 24.–30.7. MM/MC, nuorten MM ja 17-v EM, Portu-

gali 

 29.9.–2.10. MC, Liettua 

 varusteet, välineet 

omavast. + 56 500 €  valmennuspäällikkö / 

valmentaja 

Yleiskulut 0 € - 9 500 €  

 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 €  

  23.–28.5. EM, Tsekki 

  20.–28.8. MM, Ruotsi 

  syyskuu, Pohjoismainen maaottelu, Norja 

  epävirallinen Eurooppa Cup, osallistuminen oma-

kustanteisesti henkilökohtaisiin kilpailuihin 

  2-3 viikonloppuleiriä Suomessa, talvi, kevät, kesä 

Omavastuut tarken-

tuvat lähempänä 

kilpailutapahtumia  

 harrastepäällikkö /  

lajipäällikkö / valmen-

taja 

Yleiskulut 0 € - 500 €  

  joukkueen varusteet   harrastepäällikkö  
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Huippusuunnistuksen tukitoimet 
 

Toimenpiteet Talousarvio 

+ tuotot 0 € 

Talousarvio 

- kulut 59 000 € 

Vastuuhenkilö 

Valmennuksen tukitoimet 0 € - 59 000 €  

 valmennuspäällikön kulut 

 toimisto-/valmennussihteerin palkka (50 %) 

 nuorisotoiminnan kehityspäällikön kulut (50 %) 

 tilavuokrat, toimistokulut, kokoukset, mitalikahvit 

 PR-materiaali 

 AD-toiminta, tutkimusprojektit 

 seuravalmennuksen kehittäminen 

 FSO:n valmennustuki 

  valmennuspäällikkö / 

valmennnussihteeri 

 
 

8. KILPAILUTOIMINTA  

8.1. Yleistä 

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

asiakaspalvelu yms., hoitaminen muodostaa toimialan suurimman työkokonaisuuden.  

Kilpailutoiminta 

Toimenpiteet Talousarvio 

+ tuotot  7 200 € 

Talousarvio 

-kulut 29 200 € 

Aikataulu Vastuuhlö 

Osanottomaksut: 

 Ratamestariseminaarit 3 kpl 

  tammi-helmikuu, 

loka-joulukuu 

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) 

 muut kokoukset 

 

 

 

 

 

 koko vuosi kilpailupäällikkö 

ja ryhmät 

Tietotekniikka (emit) +7 500 € -1 500 €    

 EmiTag-kaluston vuokraus   koko vuosi kilpailupäällikkö 
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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   

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 

 2016 Maailmanrankikilpailut  12 WRE-osakilpailun IOF-lisensioidut valvojat 

8.3. Kansallisen kilpailutoiminnan ohjaus  

Kilpailujen seuranta tapahtuu toimistosta ja kilpailupaikoilla. Kilpailupaikoilla tapahtuvaan 

seurantaan panostetaan vuonna 2016. 

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 2017–2019 SM-kilpailuille. 

8.5. Kilpailukalenterien laatiminen 

Vuoden 2017 kansallinen kilpailukalenteri laaditaan maalis-lokakuun aikana. Alueiden kil-

pailuohjaajien panos kalenterin kokoajina on hyvin merkittävä. Kilpailukalenterin laadin-

nassa huomioidaan erityisesti huippu-urheilun vaatimukset. 

8.6. Kilpailutoiminnan kehittäminen 

Kilpailutoiminnan kehittämisessä huomioidaan liiton uuden strategian mukaiset toimet. 

Tavoitteena on tehdä kilpailutoiminnasta joustavampaa ja houkuttelevaa, esimerkiksi jat-

ketaan kansallisten kilpailujen vapaiden lähtöaikojen kokeilua. 

Kilpailutoimen tehtäviin kuuluu kilpailutoimintaa kehittävien ja ohjaavien uusien päätösten 

teko sekä niiden lanseeraaminen kilpailujen järjestäjille. 

Kilpailutoiminnan kehittämiseen kuuluu olennaisena osana kilpailutietojärjestelmä IRMA:n 

seuranta ja kehittäminen. 
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Päätapahtumien järjestelykoulutuksia ja järjestelyjä kehitetään ammattimaisempaan suun-

taan. 

Tarkastellaan kansallisten kilpailujen tulospalvelun ohjeistusta ja mahdollista keventämis-

tä, jotta tuloslaskennasta ei muodostu kilpailujärjestämisen ”pullonkaulaa”.  

8.7. Koulutustoiminta 

 Ratamestaritukiohjelmien käyttökoulutus koko vuosi 

 Ratamestarikoulutus alueilla  koko vuosi (alue järjestää) 

 Ratamestariseminaarit  tammi-helmikuu, loka-joulukuu 

 Jukolan viestin tiedonsiirtopäivä   marraskuu 

 Fin5-suunnistusviikon tiedonsiirtopäivä tammikuu 

 SM –järjestäjien koulutuspäivät   5.11.2016  

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 

Pääosa karttaryhmän toiminnasta ja yhteydenpidosta hoidetaan ryhmän sähköpostivies-

teillä. Karttaryhmän yhteydenpito on viikoittaista ja ydinhenkilöiden osalta jopa useita ker-

toja viikossa tapahtuvaa. Tarvittaessa myös päätöksiä voidaan tehdä sähköpostikeskuste-

lujen perusteella. Karttaryhmä kokoontuu yhteisesti 1-2 kertaa vuoden aikana. 

Karttatoiminta 

Toimenpiteet Talousarvio 

+ tuotot 231 500 € 

Talousarvio 

- kulut 231 500 € 

Aikataulu Vastuuhlö 

Karttaraha   10 – 12 / 2016 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 henkilöt 

Karttavalvoja 

Suunnistusliiton karttavalvojana toimii Pasi Jokelainen. Karttavalvojan tehtävä on sivutoi-

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

alaisuudessa. 

Karttavalvojan tärkeimmiksi tehtäviksi on määritelty: 

 vastaa, koordinoi ja suunnittelee suunnistuskarttakoulutuksen Suomessa 
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 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. Karttasihteerin tehtävä on sivutoimi-

nen 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. Myös liiton sosiaalisen median kanavat ovat 

käytössä. 

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. Kaikille karttalajeille sekä rata-

piirroksiin on tiedostopankissa saatavilla oikeanlaiset tiedostopohjat (OCAD-tiedostot). 

9.4. Karttarekisteri 

Suomen suunnistuskarttarekisteri uudistettiin täysin ja uusi ohjelma otettiin käyttöön vuo-

den 2015 aikana. Vuosi 2016 on vielä uuden suunnistuskarttarekisterin kehittämis- ja päi-

vitysvaihetta. Uuden karttarekisterin teknistä toimivuutta seurataan ja parannetaan tarvit-

taessa. 

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. Kartoituskoulutusten tiedottamista aktivoitiin 

kesällä 2015 ja nyt on sovittuna noin 20 koulutuspäivää vuodelle 2016. 

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. Liiton karttavalvoja on tietoinen liiton kilpailuryhmän kokousasioista. 

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 230 000 euroa. 

Tästä karttarahasta maksetaan: 

 seurojen kartanvalmistuksen omarahoitusosuuden tukena noin 80–90% karttarahasta 

 karttavalvojan ja karttasihteerin 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 harrastesuunnistustyöryhmä.  

Lisäksi harrastesuunnistuksessa huomioidaan alkuvuoden aikana uuden strategian mu-

kanaan tuomat avaukset. 
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10.2. Harrastesuunnistuksen tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet  

Harrastesuunnistuksen tavoitteena on saada uusia harrastajia lajin pariin ja tarjota moni-

puolisia elämyksiä ja tapahtumia kaikille harrastajille. Seurojen toiminta harrastesuunnis-

tusmahdollisuuksien tarjoajana on keskeinen tekijä, jota tuetaan Suunnistusliiton toimenpi-

tein. Näistä toimenpiiteistä tärkeimpiä ovat: 

 kuntosuunnistustapahtumien järjestäjien ammattitaidon ylläpito ja kehittämien, jotta 

kuntosuunnistustapahtumien laatu on hyvä ja houkuttelee mukaan uusia ja van-

hoja harrastajia   

  lajikokeiluihin, aloittelijoille ja kouluille tarjotaan seurojen toteuttamia MOBO-ratoja, 

joiden määrää Suomessa kasvatetaan reilusta viidestäkymmenestä 80 – 100 ra-

taan. Seuroilta perittäviä MOBO-ratojen maksuja korotetaan noin 10 %:lla vuoden 

2016 alussa.   

  harrastusta aloitteleville tarjotaan seurojen järjestämiä aikuisten suunnistuskouluja 

ja lajissa edistyneemmille Jukola- ja Venla-kouluja. Nämä lisäävät osaltaan kun-

tosuunnistustapahtumien ja myös Jukolan ja Venlojen Viestin osallistujamääriä. 

Jukola-kouluja varten laaditut uudet ohjeet otetaan käyttöön talven aikana. 

  Suunnistusliitto on seurojen käyttöön valmiita suunnistuskoulumalleja ja maksullisia 

esitteitä 

  Suunnistusliitolla on selkeät ja ajantasaiset ohjeet seurojen harrastesuunnistusta-

pahtumien 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 ja ottamaan käyttöön uusia toimintatapoja. 

  Seuroja aktivoidaan perustamaan aikuisliikuntaryhmiä, joissa on ympärivuotista toi-

mintaa. Tätä kautta saadaan myös uusia jäseniä seuroihin. 

  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 2016 aikana ainakin seuraaviin laji-

esittelytilaisuuksiin:  

o  Yhteistoiminnassa nuorisotoiminnan kanssa EDUCA-messuille 29.-30.1.2016. 

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

Kainuun Rastiviikon ja Suunnistajan Kaupan kanssa 4.- 6.3.2016 Helsingin 

Messukeskuksessa järjestettäville KUNTO 2016-messuille. 

o  Varaudutaan osallistumaa Metsä-messuille koululaisten vierailupäivänä mar-

raskuussa 2016. 

o  Muita vastaavia tapahtumia tuetaan tarkoituksenmukaisella tavalla, esimerkiksi 

Suunnistusliiton esittelymateriaalilla.  

Vuoden 2015 kuntosuunnistusten tilastotiedot kootaan seuroilta ja alueilta toiminta-

vuoden alussa toteutettavalla seurakyselyllä. 

Harrastesuunnistus osallistuu syksyn 2016 aikana aluekierroskäynneille.  
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Seurojen ja alueiden kuntosuunnistusvastaaville suunnattu tiedotus hoidetaan pääsään-

töisesti muutamia kertoja kaudessa lähetettävillä sähköisillä harrastesuunnistuksen uutis-

kirjeillä ja liiton verkkosivuilla. Suunnistaja-lehdessä julkaistaan säännöllisesti toimialaan 

liittyviä artikkeleita. 

Suunnistusliitto aloittaa uuden strategian mukaisen valtakunnallisen yhtenäisen portaalin 

kehitystyön yhteistyössä muutamien suurimpien kuntosuunnistuksia järjestävien seurojen 

kanssa. Portaali tuottaa valmistuttuaan lisäarvoa niin osallistujalle kuin järjestäjillekin, 

mahdollistaen aikanaan yhtenäisen tuotteen ja palvelut koko Suomeen. 

10.3. Yhteinen Suunta - Hyvä Seura 

Seurakoulutuksen toimintamuotoina vuonna 2016 ovat: 
 

  Yhteinen Suunta – Hyvä Seura – hanke, johon voi sisältyä seuran kanssa sovitulla 
tavalla mm. seura-analyysi, seurapäivä, kehityshanke ja erilaisia koulutuksia. 

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

  yhteistyössä Suunnistusliiton alueiden kanssa toteutetaan seuroille tarkoitettuja ly-
hyitä koulutuksia esimerkiksi alueiden vuosikokousten yhteydessä.  

 
Seurakoulutustyötä tekevät harrastepäällikkö ja hänen ohjauksessa toimiva neljän seura-
kouluttajan ryhmä.    

10.4. Materiaalituotanto 

Kuntosuunnistustoiminnan ohjeistusta liiton verkkosivuilla tarkistetaan ennen kauden al-
kua. Tarvittaessa päivitetään ja otetaan lisäpainoksia harrastesuunnistuksen esitemateri-
aaleista. Seurojen käytössä on myös ruotsinkielistä esitemateriaalia. Esitemateriaalin lä-
hettämisestä seuroille peritään 2016 alkaen omat paino- ja postikulut kattava korvaus. 
Suunnistusliiton internetsivuilla ylläpidetään kuntosuunnistuksen koulutusmateriaalia, joka 
on vapaasti seurojen käytössä. Verkkosivuilta www.suunnistus.fi löytyy suunnistusta aloit-
televille tarkoitettua itseopiskelumateriaalia ja kuntosuunnistus- ja kiintorastikalenterit. 
Kuntosuunnistuskalenterisovelluksen käyttäjäaste pyritään nostamaan yli 80 %:n kaikista 
tapahtumista.  
Aikuisten suunnistuskoulutusmateriaaliin lisätään ohjeet Jukola-koulujen järjestämiseen.  
Suunnistusliiton internetsivuille oleviin kuntosuunnistustapahtuman järjestelyohjeisiin lisä-
tään ohjeet tarkkuussuunnistusradan tekemisestä kuntosuunnistustapahtumaan. 

10.5. Resurssit 

Toimenpiteet Talousarvio 

+ tuotot 12 300 € 

Talousarvio 

- kulut 28 474 € 

Aikataulu Vastuuhlö 

Kuntosuunnistustoiminta (450) + 1 300 € - 13 988 €   

Koulutus- ja opetusmateriaali: 

• Suunnistuksen taskuinfo, Suun-

nistus oivalluksia ja onnistumisia 

(myös ruotsinkielisenä) ja Suun-

nistus terveysliikuntana -esitteet  

 

Matka- ja majoituskulut 

 

Ulkopuoliset palvelut,  

• Postiviidakko ym. 

 

Vuokrat ja vastikkeet 

• toimitilat, atk 

1 300 € (Suunnistuksen tas-

kuinfo ja muut maksulliset 

esitteet) 

 

 

 

 

 

 

2 600 € 

  

 

 

 

 

 

3 250 € 

 

860 € 

 

5 050 € 

Koko vuosi 

 

 

 

 

 

Koko vuosi 

 

Koko vuosi 

 

Koko vuosi 

Harraste-ja 

viestintäpäällik-

kö 

 

 

 

 

Harrastepäällii-

kö ja toimintaan 

osallistuvat 
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Henkilöstökulut (ulkop) 

• kouluttajapalkkiot 

 

Varusteet ja välineet 

• työryhmien asut  

 

Muut toimintakulut 

• tietoliikenne, puhelin, kokouk-

set, postikulut 

 

578 € 

 

 

300 € 

 

 

1 350 € 

 

Koko vuosi 

 

 

 

 
 
 
 
Koko vuosi 

Hyvä Seura – yhteinen suunta (451) 0 € - 5 986 €   

• Ulkopuolisten järjestämät kou-

lutustilaisuudet mm.Vierumäki 

• 3-5 uutta, seuraa voidaan ottaa 

laajempaan Hyvä Seura-kou-

lutukseen (max 1500€ / seura) 

• Toimialakohtaiset lisäkoulutuk-

set seuroille (maksullisia) 

• Kouluttajatiimin jatkokoulutus 

pvä, 4 hlöä 

• Seuratukihankkeiden markki-

nointi ja hankehakemusten 

arvioinnit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koko vuosi 
 
 
 
 
Koko vuosi 
 
 
 
Koko vuosi 
 
 
syksy 
 
 
Koko vuosi 
 

Harrastepäällik-

kö + Hyvä Seu-

ra-tiimi 

MOBO-hanke (452) +11 000 € - 8 500 €   

•  Markkinointi, esitteet, tiedotus 

•  Seuroilta perittävät korvaukset 

radoista (30 uutta rataa, van-

hojen ratojen muutokset 15, 

rastien uusimiset ym) 

•  Palvelumaksut yhteistyökump-

panille  

• Rata- ja esitemateriaalit (Grano) 

• Esittelyratojen kulut 

• Toimisto-, posti- ja muut yleis-

kulut hankkeesta 

 

11 000 € 

800 € 

 

 

 

 

2 000 € 

 

5 000 € 

200 € 

500 € 

Koko vuosi Harrastepäällik-

kö 

 

 

11. LISENSSIT, KILPAILIJAMAKSUT JA IRMA-JÄRJESTELMÄ 

 

Toimenpiteet Talousarvio 

+tuotot 681 500€ 

Talousarvio 

- kulut 82 602 € 

Aikataulu Vastuuhlö 

Tulospalvelu ja ranki + 422 500 € - 59 402 €   

 IRMA-järjestelmän käyttö  

 IRMAn käyttöpalvelukustannus+ ylläpito 3 417  € /kk 

 IRMA-palvelumaksut 

 Kilpailijamaksut, kilpailijamaksu 10-18 % 

 Vuokrat 

 Muut toimintakulut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koko vuosi kilpailupäällikkö  

toimistopäällikkö  

toimistosihteeri 
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Lisenssit  + 259 000 € - 23 200 €   

 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:n käyttökustannukset vuodessa 

ovat n. 41 000 €. Järjestelmän investointikustannusta maksetaan takaisin kymmenen ja 

viiden vuoden poistosuunnitelmilla (n. 45 000 €/vuosi). 

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

11.2. Lisenssi- ja kilpailijamaksut 

Toimialan tuotto muodostuu kilpailija- ja lisenssimaksuista.  

Lisenssimäärien odotetaan putoavan hieman vuoden 2015 tasosta. Lisenssihinnat vuonna 

2016 nousevat aikuisten B-lisenssin osalta sekä lisenssin kokonaishinta kaikkien lisens-

sien osalta vakuutushintojen korotuksen vuoksi.  

Lisenssihinnat vuodelle 2016:  

Lisenssilaji Hinta 2016 

aikuisten vakuutuksellinen lisenssi 82 € 

aikuisten vakuutukseton lisenssi 32 € 

15-17 vuotiaiden vakuutuksellinen lisenssi 30 € 

15-17 vuotiaiden vakuutukseton lisenssi 13 € 

Nuori Suunta –kortti vakuutuksellinen 14 € 

Nuori Suunta –kortti vakuutukseton    6 € 

harrastesuunnistajan vakuutuksellinen lisenssi 15 € 

 

Kilpailijamaksu porrastetaan osallistujamäärien mukaan. Vuonna 2016 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: 
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– 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 2016   

    

Toimiala
TUOTOT KULUT TULOS TUOTOT KULUT TULOS TUOTOT KULUT TULOS

Järjestötoiminta

YHTEENSÄ 9 861          58 077        48 216 -       13 000        63 496        50 496 -       13 500        64 100        50 600 -       

Hallinto ja yleisjohto

  henkilöstökulut -               578 348     578 348 -    -               616 700     616 700 -    -               591 600     591 600 -    

  kiinteät kulut -               135 183     135 183 -    -               119 900     119 900 -    -               151 100     151 100 -    

  poistot -               44 949        44 949 -       -               45 000        45 000 -       -               45 000        45 000 -       

  jäsenmaksut 40 920        -               40 920        38 000        -               38 000        38 000        -               38 000        

  korkokulut/-tuotot 796             -               796             2 000          -               2 000          2 000          -               2 000          

  yhteistyökumppanitoiminta 272 167     222 206     49 961        188 500     148 500     40 000        269 500     214 180     55 320        

  opetus- ja kulttuuriministeriö 635 000     -               635 000     655 000     -               655 000     645 000     -               645 000     

  kansainvälinen toiminta 46 916        52 323        5 407 -         49 000        71 700        22 700 -       46 000        59 200        13 200 -       

  kehityshankkeet -               -               -               -               500             500 -            25 000        40 000        15 000 -       

YHTEENSÄ 995 799     1 033 009  37 211 -       932 500     1 002 300  69 800 -       1 025 500  1 101 080  75 580 -       

Viestintä

  tiedotus 5 084          28 373        23 289 -       5 500          36 320        30 820 -       3 200          28 930        25 730 -       

  Suunnistaja-lehti 281 709     150 541     131 168     295 500     154 400     141 100     261 000     146 400     114 600     

YHTEENSÄ 286 793     178 914     107 879     301 000     190 720     110 280     264 200     175 330     88 870        

-               

Nuorisotoiminta -               

YHTEENSÄ 54 006        105 799     51 793 -       55 500        103 816     48 316 -       52 990        97 356        44 366 -       

Huippusuunnistus

  suunnistus 413 199     758 550     345 351 -    444 000     787 000     343 000 -    412 000     756 500     344 500 -    

  hiihtosuunnistus 60 927        161 919     100 992 -    90 000        193 000     103 000 -    108 000     204 500     96 500 -       

  pyöräsuunnistus 52 495        81 644        29 149 -       92 000        120 000     28 000 -       87 500        115 500     28 000 -       

  tarkkuussuunnistus 7 127          14 127        7 000 -         13 000        20 000        7 000 -         13 000        20 000        7 000 -         

  huippu-urheilun tukitoimet -               43 115        43 115 -       -               49 000        49 000 -       -               59 000        59 000 -       

YHTEENSÄ 533 748     1 059 355  525 607 -    639 000     1 169 000  530 000 -    620 500     1 155 500  535 000 -    

Kilpailutoiminta

YHTEENSÄ 4 834          21 886        17 052 -       7 200          31 200        24 000 -       7 200          29 200        22 000 -       

-               

Emit-leimaus -               

YHTEENSÄ 1 053          83               970             9 000          1 500          7 500          7 500          1 500          6 000          

Karttatoiminta

YHTEENSÄ 227 277     226 024     1 253          236 500     236 500     -               231 500     231 500     0,00

Harrastesuunnistus

YHTEENSÄ 8 177          22 488        14 311 -       19 700        33 166        13 466 -       12 300        28 474        16 174 -       

Lisenssi- ja kilpailumaksut, IRMA-palvelu

  lisenssit 251 746     19 358        232 388     275 000     22 300        252 700     259 000     23 200        235 800     

  kilpailumaksut ja IRMA 411 025     80 743        330 282     427 500     60 902        366 598     422 500     59 402        363 098     

YHTEENSÄ 662 771     100 101     562 670     702 500     83 202        619 298     681 500     82 602        598 898     

 -               

2 784 318  2 805 736  21 418 -       2 915 900  2 914 900  1 000          2 916 690  2 966 642  49 952 -       

TOTEUMA 01.01.-31.12.2014 TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2015 TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2016

 


