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Suunnistajan palvelu

Miksi?

� Suunnistajille parempaa palvelua

� Kuntosuunnistuksesta nykyaikainen tuote

� Seuroille enemmän rahaa

� Tapahtumien järjestäminen helpottuu

Suunnistusliitto toteuttaa 
kuntosuunnistukseen sähköisen 
palvelun eli Suunnistajan palvelun



Suunnistajan palvelu

Mikä ja missä?

� Moderni, helppokäyttöinen ja houkutteleva

palvelu, joka tavoittaa suunnistajat ja 

suunnistuksen kokeilijat. Suunnistus kulkee

mukana taskussa.

� Seuroille kustannustehokas palvelu, joka

mahdollistaa kuntosuunnistustapahtumien

kasvun ja siirtymisen “2020-luvulle”.

� Seura tunnistaa kaikki käyttäjänsä ja saa

mahdollisuuden tavoittaa harrastajat. 



Suunnistajan palvelu



Suunnistajan palvelu

Palveluun on 

mietitty toiminnot 

niin käyttäjien eli 

suunnistajien, kuin 

järjestäjien eli 

seurojen 

näkökulmasta.

Tästä linkistä 

tarkempi kuva: 

Tarkempi kuva

Prioriteettilistan 

kärjessä olevat asiat 

on alleviivattu.

[U]–merkinnät: 

kokonaisuus 

toteutuu 

Suunnistajan 

palveluun 

linkitettävän 

ulkopuolisen 

ohjelmiston avulla.

Suunnistajan näkökulmasta



Suunnistajan palvelu Seuran näkökulmasta

Tästä linkistä 

tarkempi kuva:

Tarkempi kuva

Prioriteettilista

n kärjessä 

olevat asiat on 

alleviivattu.

[U]–merkinnät: 

kokonaisuus 

toteutuu 

Suunnistajan 

palveluun 

linkitettävän 

ulkopuolisen 

ohjelmiston 

avulla.
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Suunnistajan palvelu
Plussat, mm.

� Tapahtumamarkkinointi kännykkään, selkeä karttaopastus paikan päälle,

� Muiden ilmoittautuneiden näkeminen,

� Mobiilimaksaminen kännykällä ennen tapahtumaa,

� Sujuvat toiminnot tapahtumapaikalla,

� Omat tulokset useissa tapahtumissa kännykässä,

� Palvelun kautta markkinointi myös aikuisten ja lasten suunnistuskoulut, 

lajivinkit, neuvot jne. 

� Mobiilisovellus markkinoi tapahtumaa aiemmille kävijöille,

� Analyysipalvelujen ja muun infon jakaminen osallistujille,

� Rahan ja osallistujatietojen käsittelyt tapahtuman jälkeen helpottuvat,

� Tapahtuman tiedot helposti löydettävissä – näkyvyys palvelun kautta,

� Uudet kävijät, satunnaiset kävijät, kävijöiden jaot somessa ,

� Muut Suomisport palvelut seuran käyttöön.
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� Suunnistaja maksaa mobiilisti

kuntosuunnistuksen matkalla

tapahtumapaikalle.

� Tieto maksusta siirtyy suunnistajan

emit-korttiin.

� Tapahtumapaikalla suunnistajan emit 

luetaan ja todetaan maksetuksi.

� Ei jonoja, ei rahankäsittelyä 

tapahtumapaikalla tai jälkikäteen. 

Maksut menevät suoraan seuran tilille!

� Tapahtuman jälkeen suunnistaja saa 

tiedot suorituksestaan kännykkäänsä. 

Seura voi lähettää muistutuksia 

tulevista tapahtumista!

Suunnistajan palvelu
Esimerkki palvelun toiminnoista tulevaisuudessa
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Suunnistajan palvelu

� Toteutuksesta vastaa Vincit Oy. 

Suunnistusliitto ja pilottiseurat 

ovat mukana kehittämisessä.

� Vincit on valittu Valon ja 

Olympiakomitean laajan 

kilpailutuksen kautta 

Suomisportin tekijäksi. 

Suomisport-palvelun toteutus 

tukee Suunnistajan palvelua.

� Suunnistajan palvelun 

toteutuksesta on toteutus-

suunnitelman aihio tämän 

esityksen lopussa.

Kuka toteuttaa ja kuinka toteutetaan?
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Suunnistajan palvelu
Aiheuttaako käyttöönotto seuralle kustannuksia?

� Palvelu ei aiheuta investointeja seuralle.

� Suositus seuralle: kuntosuunnistuksen hintaan +1€/osallistuja (transaktio 1€*).

� Hinnankorotus perustellaan suunnistajille uudistuvalla palvelulla.

� Seura saa minimissään aiempaa vastaavan tuoton, koska:

� Parempi tuote houkuttelee uusia käyttäjiä ja ns. kertakävijät tulevat 

uudestaan (maksamiskokemus, palvelun houkuttelevuus, markkinointi, 

tavoitettavuus).

� Seura saa käyttöönsä myös muut Suomisportin kehittyvät seurapalvelut. 

� Kuntosuunnistuksen järjestäminen helpottuu ja joustavoituu seuroille!

� Seura saa käyttöönsä nykyaikaisen ja houkuttelevan palvelun.

* tapahtumista menee 1.00€ transaktiomaksu, joka jakaantuu 

mobiilimaksun maksu-palveluvälittäjälle, Vincit Oy:lle 

mobiilimaksun ylläpidosta ja Suunnistusliitolle 25 snt.



Suunnistajan palvelu

Miten tästä eteenpäin?

� Seuralle palvelun käyttöönotto 

tulee olemaan ilmainen.

� Suunnistusliitto on valmis tekemään 

investoinnin, joka on todella 

merkittävä, lähes IRMAa vastaava.

� Jotta liitto ryhtyy toteutukseen, 

pitää olla selkeä näkymä seurojen 

mukaan lähdöstä.



Suunnistajan palvelu

Liiton päätös 

toteutuksesta

4/2017                           5/2017                          6-12/2017                     2018 =>               

Palvelun 

rakentaminen 

ja seurojen 

pilotit

Seurojen 

kouluttaminen. 

Suunnistajan 

palvelu 

käytössä

Mitä edellytetään seuroilta? 

� Seura käsittelee Suunnistajan palvelun suunnitelmaa ja tekee 

päätöksen Suunnistajan palvelun käyttöönotosta.

� Seura tulee mukaan (a) syksyn 2017 pilottiin tai (b) vuonna 2018.

� Seuran päätös 20.4.2017 mennessä ja vastaus Suunnistusliittoon tj

Mika Ilomäelle (mika.ilomaki@suunnistusliitto.fi). 

Suunnistusliiton päätös toteutuksen käynnistämisestä on riippuvainen 

seurojen halukkuudesta ottaa käyttöön Suunnistajan palvelu.

Seurojen

päätökset



Suunnistajan palvelu

Miksi mobiilimaksaminen?

⇒ Koska suunnistus on edelläkävijä!
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Suunnistajan palvelu

Edut Seuralle pähkinänkuoressa

� Kuntosuunnistuskävijä saa aiempaa parempaa palvelua,

� Kuntosuunnistus on parempi tuote,

� Seura pääsee mukaan yhteiseen tuotekehitykseen ilman omaa 

rahoitusta. Esim. mobiilimaksaminen mullistaa täysin 

maksamisen lähivuosina.

� Kuntosuunnistus tuo seuralle enemmän rahaa,

� Tapahtumien järjestäminen helpottuu,

� Seura saa myös muut Suomisportin palvelut käyttöönsä 

veloituksetta. Kehitystyöstä vastaa Olympiakomitea.

� Palvelu on seuralle riskitön ”sijoitus”.

� Seura saa koulutuksen palvelun käyttöönottoon.
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SuomiSport uutisia pe 24.3.
1) Lasten liike –toiminta osaksi SuomiSport-ekosysteemiä

Tämä tarkoittaa liikkujille ja liikkujien vanhemmille vaivatonta mobiiliasointia

SuomiSport-sovelluksella kerhotoimintaan liittyen. Kerhot ja niihin 

ilmoittautuminen hoituu kätevästi mobiilisovelluksella - toki selaimellakin voi 

halutessaan asioida. Samalla seuroille tuodaan mahdollisuus tavoittaa kerhojen 

pienet urheilijanalut ja näin rakentaa siltaa kohti lisenssiurheilua.

2) e-Learning toimijat osaksi SuomiSport-palvelua

Verkko-oppimisen ympäristöt voidaan jatkossa liittää osaksi SuomiSport-

palvelua. Tapahtumat, identiteetit, ilmoittautumiset, kurssisuoritukset ja 

kurssimaksut kulkevat rajapintoja pitkin SuomiSport-ekosysteemin kautta. Ei 

enää kurssimaksujen karhuamista.

3) Kehittymisen seurannan palveluiden tuottajat osaksi SuomiSport-palvelua



Kiitos!



www.suunnistusliitto.fi

MENESTYKSEN KEINOJEN 
KONKRETISOIMINEN

Suunnistusliiton strategian 2016-2020
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Suunnistuksen linja 2020
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Parhaat urheilijat parhaissa olosuhteissa parhaassa valmennuksessa

• Valmennusosaamisen lisääminen ja valmentajien yhteistyö

• Lupaaviin nuoriin ja nuoriin aikuisiin satsaaminen
– Team Kisakallio (21-23v.) valmennuksen nostaminen uudelle tasolle

– Maajoukkueleirejä yhteistyössä nuoret ja aikuiset

• Nuorten olympiavalmentajien (NOV) toimenkuva tavoitteiden mukaiseen 
toimintaan, eli parhaiden valmennuksen tehostamiseen
� Maajoukkueurheilijoiden ja heidän valmentajien sekä sidosryhmien sparraus, kehityksen tukeminen 

ja seuranta omassa toimintaympäristössä, leireillä, akatemiaympäristöissä

� Painopisteakatemioihin tarvitaan erillinen suunnistusvalmentaja pyörittämään päivittäistä 

valmennustoimintaa lukuvuoden ympäri (maajoukkuekalenterista huolimatta) urheilulukion, 

liikuntayläkoulun ja akatemian haastajaryhmille sekä kehittämään alueellista seurayhteistyötä.

• Urheilija keskiössä: yksilölliset valinnat sovittujen pelisääntöjen puitteissa. 

• Yhteisöllisyys: ryhmäharjoittelun, kriteerien ja kilpailunomaisuuden kautta 
kovuuden lisääminen 

• Taitovalmennuksen suunnitelmallisuus ja analysointi
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Valmennusjärjestelmän kehitys

• Vauhtia! Taitoa! Kanttia! Suunnistajan polku linjaus
– Lapsuus- ja nuoruusvaiheen harjoittelun kehittäminen yksilö, seura, yläkoulu, urheilulukio, 

akatemia, maajoukkuetasolla 

• Maajoukkue
– yhdessä tekeminen, yksilön kokonaisvaltainen kehittyminen, rima korkeammalle

• Valmennusryhmätoiminnassa yhteistyö, vuorovaikutus ja tiedonkulku
– Valmennusryhmien valmentajat - henkilökohtaiset valmentajat – urheilijat

– Maajoukkueiden yhteisleirit 

– Akatemioiden yhteinen vuosikello ja yhteistoiminta

– Tukipalveluverkoston aktiivisempi hyödyntäminen

• Kilpailujärjestelmän kehittäminen nuorten, huippujen ja viestiseurojen 
näkökulmasta

• Suunta Huipulle leiritoiminnan kehittäminen osana huippuseuraprojektia

• Yläkouluohjelma osaksi valmennusjärjestelmää
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Valmentaja- ja ohjaajakoulutus

• Koulutusten sisältöjen kuvaus ja koulutussuunnitelmat

• Taso 2 ja 3 volyymin kasvattamien
– Taso 2 Kisakallion ohella myös Vuokatissa syksyllä 2017 alkaen

– TVT monimuotoisuuden mahdollistajana

• Lajiyhteistyö
– Kestävyyslajien yhteistyö

– Asiantuntijoiden hyödyntäminen yhdessä

• Käytännön läheisyys ja mentorointi
– Suunta Huipulle leirien yhteydessä

– Valmentajaverkoston hyödyntäminen

• Sisältöjen tarkistus
– Vauhtia! Taitoa! Kanttia!
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Seuravalmennuksen kehittäminen

� Seuravalmennus on arvostettua ja sen merkitys ymmärretään

� Seuravalmennus tukee ympärivuotisesti ja ammattimaisesti suunnistajan 
polkua nuoruudesta huipputasolle

� Huippuseurat ovat alueellisia tukikohtia laadukkaalle seuravalmennukselle

� Seuraorganisaation strateginen toiminta on pitkäjänteistä ja 
suunnitelmallista huippu-urheilua tukevassa toimintaympäristössä

� VISIO 2020: Seuravalmennus suomalaisen valmennus-

järjestelmän tukemana tuottaa kansainväliseen menestykseen 

valmiita urheilijoita ja kyvykkäitä, sitoutuvia toimijoita.  
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INFO

MC

27.5.

2017

Seurojen 

yhteinen 

työpaja

+asian-

tuntijat

Seurojen 

yhteinen 

työpaja 

ja leiri 

Seurojen 

yhteinen 

työpaja 

+asian-

tuntijat

toukokuu syyskuu marraskuu kevät2018

syksy2018

toukokuu syyskuu marraskuu kevät2018

syksy2018

Seurojen 

yhteinen 

tapaaminen

: arviointi, 

ja 

yhteenveto

Kokeiluja käytäntöön

Seurake-

hittäminen

Ohjelman 

toimijoista

Ohjelman 

kehittämine

n, 

kouluttajave

rkosto 

vaiheen 1 

toimijoista

seuroje

n 

valinnat

Ennakko

materiaa

li ja 

seurojen 

itse-arvio

Prosessi, vaihe 1

Seurake-

hittäminen

Seura-

sparraukse

t

Seurake-

hittäminen

Auditoinnit

• Valitaan mukaan isompia kasvattaja- ja huippuvaiheen vahvoja seuroja, joilla on jo riittävä menestystaso ja halu 

kehittää toimintaa

• Kuullaan seuroja ja urheilijoita (jokaisesta seurasta mukaan 2 valmentajaa ja 1 johtokunnan jäsen)

– Mietitään kehitysratkaisuja alue-, seura- ja urheilijalähtöisyydestä käsin

– Valmennuksellisen tuen todellisen tarpeen kartoittaminen

– Toiminnan kehittäminen eri tasoilla (yksilö,seura,alue,liitto)

• Autetaan seuroja suunnittelemaan ja kehittämään valmennustoimintaansa huippuvaiheen vaatimuksia vastaavaksi

• Mallinnetaan hyvät toimintamallit kaikkien käyttöön ja nähtäville

• Vaiheeseen 2 mukaan eritasoisia ja kokoisia seuroja, nivelvaiheessa molemman vaiheen seurat mukana
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Sinettiseura

Suunta Huipulle 

laatuseura 

Hyvä seura
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Valmennuksellinen viestintä

• Vauhtia! Taitoa! Kanttia! Opas ja infot leirien ja 
tapahtumien yhteydessä

• Suunnistusvalmentajan uutiskirje (kevät 2017)

• Suunta Huipulle huippuseuraprojektin verkkoalustalla 
seuravalmennukseen liittyvän tiedon, kokemusten ja 
toimintamallien jakaminen

• Maajoukkuevalmennuksen laajennettu viestintä
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TAVOITETILA:

Enemmän 
suunnistajia, 
suorituksia, 
resursseja

Seuratoiminta on 

vetovoimaista ja 

kehittyvää

TOIMENPITEITÄ:

� Suunnistajan palvelu

� Koulusuunnistuksen toimenpiteet

� Seurayhteistyön kehittäminen

� Matalan kynnyksen kokeiluja ja malleja niin 

perheille, lapsille, nuorille kuin aikuisille

Yhä

useampi
suunnistaa

Yhä useampi suunnistaa:
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Talouden vahvistaminen:

TAVOITETILA:

Talous vahvistuu ja 
tapahtumat ovat järjestäjille 
taloudellisesti kannattavia ja 
houkuttelevia

Liiton taloudellinen riippuvuus 

lisenssisuunnistajien määrästä 

ja julkisesta avusta pienenee

TOIMENPITEITÄ:

� Uusia yhteistyökumppanuuksia, tiedolla 

johtamisen avulla

� Kuntosuunnistuksen keskihinta nousee 

� Uusilla tuotteilla uusia suunnistajia

� Uudet rahoitusmuodot ja -kanavat

� Kilpailuissa mm. ympärivuotisuus, arki-illat, 

kilpailijamaksujen porrastus

€


