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1 Toimintasuunnitelma 2019 

Johdanto 

Suunnistusliiton toiminta 

pohjautuu kolmelle yksikölle: 

huippusuunnistus, seuratoiminta 

ja tapahtumat. Tämän lisäksi 

markkinointi ja viestintä sekä 

toimisto tukevat kokonaisuutta. 

Rakenne on lähellä 

Olympiakomitean jaottelua, jossa 

liikkuva väestö jakaantuu 

lapsuusvaiheen jälkeen urheilijan 

polulle ja liikkujan polulle. 

Toiminnan esittely lähtee 

johdannon kautta liikkeelle 

seuratoiminnasta, seuraavina 

tulevat huippusuunnistus, 

tapahtumat ja markkinointi sekä viestintä. Lopuksi tuodaan esiin hallinnolliset asiat sekä talous.  

Talousarvio esitetään vastaavalla tavalla. Siinä on selkeästi erotettavissa esimerkiksi oma varainhankinta, 

julkisten avustusten määrät ja urheilijoiden omavastuut. 

Toimintasuunnitelman laadintaan on osallistunut yhteistyössä niin liiton henkilöstö kuin hallituskin. 

Hallituksella ja henkilöstöllä oli yhteistapaaminen elokuun lopulla, jossa käytiin läpi erityisesti 

kilpailujärjestelmää. Lokakuussa toimintasuunnitelma oli käsittelyssä henkilöstön tiimipalaverissa ja hallitus 

puolestaan käsitteli toimintasuunnitelmaa kaksi kertaa, joista jälkimmäisessä kokouksessa 6.11. hyväksyttiin 

toimintasuunnitelma ja talousarvio liittovaltuustolle esitettäväksi. 

 

Suunnistuksen strategia 

Suunnistuksen strategia on 

voimassa vuoteen 2020. Keskeinen 

asia strategiassa on ymmärtää ja 

reagoida suunnistuksen 

rakennemuutokseen. Lisenssi-

suunnistajien määrä vähenee 

samaan aikaan, kun sekä 

kuntosuunnistussuoritusten että 

suunnistusta harrastavien määrä 

kokonaisuutena kasvavat. Tämä 

aiheuttaa mm. seuraavat 

johtopäätökset: 
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• Keskeisiä kulmakiviä tulevaisuu-

dessakin ovat menestys, 

näkyvyys, suunnistajien määrä. 

• Kaikki noin 60 000 lajin 

harrastajaa luovat yhdessä lajin 

tulevaisuuden.  

• Toiminnan tulee olla aiempaa 

joustavampaa, myös kilpailujen 

osalta.  

• Taloudellista riippuvuutta 

lisenssisuunnistajista ja julkisen 

tuen määrästä pitää vähentää. 

• Jotta keskeisiin tavoitteisiin, 

kuten menestykseen, löytyy jatkossa resursseja, on oman varainhankinnan kasvettava ja 

monipuolistuttava. 

Strategiassa on omat tavoitteensa menestykselle, näkyvyydelle, harrastajien määrän lisäämiselle, 

suunnistuksen arvostukselle sekä taloudelle. Tarkemmin suunnistuksen strategian löydät Suunnistusliiton 

nettisivuilta.  

Nyt strategiaa on toteutettu kaksi vuotta. Monissa tärkeissä hankkeissa, esimerkiksi Rastilipussa ja useissa 

huippusuunnistuksen kehittämisessä, on päästy hyvään vauhtiin.  

 

Kilpailujärjestelmän kehittäminen 

Kilpailuihin osallistuvien suunnistajien määrä vähenee vuosittain reilua vauhtia. Pitkälti syyt ovat hyvin 

luonnollisia; suunnistusta harrastetaan kaikissa ikäluokissa ja ns. isot ikäluokat ovat perinteisesti olleet 

aktiivisia kilpailijoita ja nyt niiden määrä vähenee nopeasti. Uudet ikäluokat ovat kooltaan puolta pienempiä 

kuin nyt noin 60-sarjalaiset. Taustalla on toki monia muitakin tekijöitä, kuten yleinen ajankäytön 

sirpaloituminen ja halu mieluummin harrastaa kuin kilpailla. Kilpailijoiden määrän vähenemisestä ovat 

huolissaan niin seurat, liitto kuin itse aktiiviset kilpailijatkin. Liitolle ja seuroille tämä on myös taloudellinen 

tekijä. 

 

Suunnistajille toteutettu kysely 

Suunnistajille toteutettiin kysely kilpailutoiminnan kehittämisestä. Kyselyä mainostettiin mm. somessa, 

uutiskirjeissä ja nettisivuilla. Vastauksia saatiin 1460 kpl, joista kilpasuunnistajien osuus oli reilu 1300 kpl ja 

kuntosuunnistajien noin 150 kpl. Vastausten lukumäärä oli todella erinomainen ja vastauksista tuli hyvin ilmi 

suunnistajien halu kilpailutoiminnan kehittämiseen.  

 

Kyselystä on jaoteltavissa toimia niin liitolle, alueille kuin seuroillekin. Osa toimista on helppo toteuttaa 

nopeastikin, mutta osa puolestaan edellyttää pidemmän aikavälin muutoksia esimerkiksi niin 

kilpailujärjestelmän rakenteeseen kuin lajin harrastamiseenkin. On myös huomattava, että näiden tasojen 

(liitto, alue, seura) toimet ovat osin samoja ja lähes aina ne linkittyvät toisiinsa. Viime kädessä seura on se 

toimija, joka kilpailun tai tapahtuman suunnistajalle kuitenkin tarjoaa. 

 

Koska kysely toteutettiin lokakuussa 2018 ja vuoden 2019 kilpailukalenteri oli tässä vaiheessa jo laadittu, ei 

isoja muutoksia vielä 2019 saada aikaan. Kilpailujen kehittäminen on kuitenkin prosessi, joka vaatii 

pitkäjänteistä työtä.  

  



 
4 

 

Kyselyn palaute tiivistetysti 

 

Mikä lisää tai vähentää kilpailemista: 

 Halu kehittyä suunnistajana ja sitä kautta kilpailla on suurin yksittäinen syy kilpailemisen 

lisääntymiselle. Lasten ja muun perheen suunnistaminen on huomattavan tärkeä motivaattori omalle 

kilpailemiselle. 

 Vähentymisen syitä ovat ajankäytön haasteet, kuntosuunnistusten riittäminen ja oman terveydentilan 

muutos. Vaikuttavia tekijöitä myös pitkät matkat kisapaikoille sekä kilpailuja liian vähän (ml. 

hiihtosuunnistus). 

 

Mitkä tekijät saisivat lisäämään osallistumista kilpailuihin: 

 enemmän kilpailuja sopivan lähellä. Tämä oli ylivoimaisesti tärkein asia. 

 vapaat lähtöajat 

 kilpailujen ympärivuotisuus 

 arki-iltojen kilpailut 

 enemmän sprinttikisoja ja rogainingia. 

 

Toiveita tulevaisuuden kilpailuille 

 Enemmän sprinttikisoja 

 Kilpailukalenterin nykyistä parempi koordinointi, jotta isoja kisoja ei olisi samoissa ajankohdissa ja 

kalenterissa olisi tarjontaa pitkin kautta. Alueille tarkempi koordinointi oman alueen kisoista. 

 Vapaat lähtöajat, joista hyötyisi erityisesti perheelliset. 

 Mittakaava ikäsarjoissa 1:7 500 ja 1:3 000. 

 Etämaalit, ratojen vaativuus ikäsarjoissa, kevyemmin järjestetyt lähikisat, lisenssin lunastamisen 

helpottaminen.  

 

Toimenpiteet 

 

Suunnistusliiton toimenpiteet 

 Ohjeistus mittakaavasta ja tarvittaessa sääntömuutokset. 

 Vapaiden lähtöaikojen, arki-iltojen kilpailuihin nykyistä voimakkaampi ohjaus. Painotus ”kevyt-

kansallisten” suuntaan arkisin. 

 Sprinttikilpailuiden lisääminen kalenteriin ja laadusta huolehtiminen. Sprinttikisoja voi olla myös hyvin 

aikaisin keväällä. 

 H21C- ja D21C-sarjat lisenssivapaiksi sarjoiksi ja sarjojen nimeäminen myös uusiksi => uusien 

harrastajien saaminen mukaan kilpailuihin. 

 Suomisport kilpailuilmoittautumisen alustana noin vuodesta 2020-2021 alkaen 

 Kilpailujärjestelmän rakenteellinen uudistaminen, mm. aikataulutus. 

 

Alueiden toimenpiteet 

 Huolehtia, että alueen kilpailukalenteriin saadaan tasapuolisesti em. toiveiden mukaisia kilpailuja. 

Alueen ja liiton välille luotava nykyistä parempi yhteys kalenterin rakentamisessa. 

 

Seurojen toimenpiteet 

 Kilpailujen järjestäminen ”perinteisten” kilpailujen ohella myös em. toivomusten mukaisesti. 

 Matkan lasten suunnistuskouluista sekä aikuisten Jukola- ja suunnistuskouluista kilpailuihin tekeminen 

mahdollisimman lyhyeksi. Liitto tukee ja ohjaa seurojen toimia. 

 

Suunnistusliitolta toimenpiteet edellyttävät yhteistyötä kaikkien toimijoiden kesken.  
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Toimintasuunnitelman keskeiset nostot 

Toimintasuunnitelmasta strategian mukaisia uusia avauksia, sekä muutamia muita ensi vuotta määrittäviä 

tekijöitä. Näistä keskeisiä ovat seuraavat: 

• Kilpailut Kilpailuja ja kilpailujärjestelmää uudistetaan yhteisesti liiton työntekijöiden 

toimesta, huomioiden mm. tapahtumakyselystä saadut tulokset (edellinen 

luku). 

 

• Rastilippu Kuntosuunnistukseen kehitetty Rastilippu on nyt käytössä ensi kertaa heti 

kauden alusta. Palvelu kokoaa yhteen suunnistuksen kuntoliikkujat, 

suunnistusseurat ja liiton. Palvelussa on yhdenmukaistettu 

kuntosuunnistukseen liittyviä toimintoja kuten tulospalvelu, ajanotto, 

markkinointi ja suoritusten analysointi. Tavoitteena on, että iltarastit ovat 

entistä parempi tuote ja yhä useampi suomalainen löytää suunnistuksesta 

mielekkään harrastuksen. Rastilippuun tuodaan uusia ominaisuuksia kauden 

2019 aikana.  

 

• Koulusuunnistus Koulusuunnistuksen kehittämishankkeessa on kolmas ja viimeinen 

toimintavuosi. OKM:n tukea saavassa hankkeessa syntyy mm. opetusvideoita, 

nettisivuja, seuran ja koulun välistä yhteistyötä ja opettajien osaamista 

suunnistukseen. 

 

• Huippuseuraprojekti Suunta Huipulle -huippuseuraprojektin toisessa vaiheessa toteutetaan 

edelleenhuippusuunnistuksen ja seuratoimintayksikön yhteistyönä. 

Tavoitteena on seuravalmennuksen ja seurojen välisen yhteistyön aiempaa 

tehokkaampi tukeminen ja uusien toimintamallien luominen parhaiden 

käytäntöjen jakamiseen. Toisessa vaiheessa otetaan mukaan uusia seuroja, 

eri puolilta Suomea. 

 

• Huippusuunnistus Maajoukkueryhmien pienentäminen ja kärkiurheilijoiden valmennuksellisen 

tuen tehostaminen.  

  Resurssointi 20-25-vuotiaiden talenttien valmennukseen.  

Suunta Huipulle -seuraprojektin toinen vaihe yhteistyössä seuratoiminta-

yksikön kanssa, kytkettynä Suunta Huipulle -leiritykseen ja valmentaja-

koulutukseen.  

Hiihtosuunnistuksen valmennuskeskusyhteistyö Rovaniemen Santasportin 

kanssa. 

 

Strategiasta nostettavat indikaattorit 

Strategian kulmakiviä ovat menestys, näkyvyys, suunnistuksen kasvu ja hyvinvointi sekä tasapainoinen talous. 

Näistä on johdettavissa seuraavat kehitystä kuvaavat indikaattorit. Toteuma arvioidaan vuosikertomuksissa 

verrattuna edellisiin vuosiin.  

Tavoite Indikaattori Tavoite 2019 
 
Menestys 
 

 Mitalitilastot (kaikki lajit, aikuisten MM-

kisat) 

 Huippuseurojen määrä  

 
 Palkattujen valmentajien ja 

seuratyöntekijöiden määrä 

 top 3  

 
 Kriteerit huippuseuraksi 

määritelty 2018. Vuonna 2019   

1-6 huippu-urheilun tähtiseuraa. 

 Enemmän kuin 2018 

 
Näkyvyys  

 Televisioaika ja katsojamäärät 

 

 Printti, web, someseuranta.  

 Tabletin levikki / Suunnistajan levikki 

 katsojien keskiarvo/ lähetys 

suurempi kuin 2018 

 mediatilaa enemmän kuin 2018 

 tabletti +10 % vs 2018 
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Yhä useampi 
suunnistaa & 
suunnistuksesta 
hyvinvointia 
 

 Suunnistussuoritusten ja tapahtumien 

määrä (kuntorastit + kilpailut) 

 Suunnistajien lukumäärä 

 
 

 
 
 
 

 Lasten ja nuorten Tähtiseurat 

 suurempi kuin vuonna 2018 

 

 Rastilipussa 200 seuran 

tapahtumat, 4000 tapahtumaa, 

300 000 tulosta. Palvelussa 

tehdään 50 000 

ilmoittautumista, joista puolet 

sisältää maksutapahtuman. 

 

 Tähtiseurojen lkm yli 30 kpl 

 
Talous 
 

 Liiton oman varainhankinnan %-osuus 

kaikista tuloista 

 Yhteistyökumppanisopimusten arvo € 

  %-osuus isompi kuin 2018 

 
 10 % enemmän kuin 2018 

 

2 Seuratoiminta 

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

 
Seuratoimintayksikön päätavoitteita ovat:   
• laadukas seuratoiminta houkuttelee   

• yhä useampi lapsi, nuori ja perhe suunnistaa  

• laji tuodaan ihmisten lähelle  
  
Seuratoimintayksikön tehtävänä on tarjota seuroille palveluita, tuotteita ja tukea seuratoiminnan 
kehittämiseen. Yhtenä keskeisimpänä seuratoimintayksikön tehtävänä on seurojen laadukkaan lasten ja 
nuorten toiminnan edistäminen ja kehittäminen. Tehtävien toteuttamiseksi seuratoimintayksikkö toimii 
yhdessä liiton muiden yksikköjen ja erityisesti tapahtuma- ja huippu-urheiluyksikön kanssa sekä 
suunnistuksen alueiden kanssa. Lisäksi seuratoimintayksikön tukena toimivat mm. seuratoimintaryhmä, 
kouluttajaverkostot sekä Olympiakomitean sidosryhmät. Seuratoimintayksikön merkittävin hanke 
perustoimintojen lisäksi vuonna 2019 on Olympiakomitean Tähtiseura-laatuohjelman käyttöönotto ja 
mallinnus seurojen toiminnan tukemiseksi.  
 
Vuonna 2019 Suunnistusliitto on mukana laatuohjelmassa seuraavilla seuratoiminnan osa-alueilla:  

• lapset ja nuoret  

• huippu-urheilu  

• aikuisten harrasteliikunta (osa-alueen käyttöönoton valmistelut vuoden 2019 aikana)  

• huippuseuraprojektin 2. vaiheen toteuttaminen yhteistyössä huippusuunnistusyksikön kanssa.  

• koulusuunnistuksen kehittämishankkeen ”Koulu kartalla” 3. vaihe, jonka jälkeen toimintamallit ja 
materiaalit vakiintuvat.  
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Seurojen toiminnan tukeminen  
 

Tavoite  Tehtävä  Seuranta  
Seuratoiminta on 
vetovoimaista ja 
kehittyvää.  
  
Seurat innostuvat seuran 
kehittämisestä.  
  
  
Seurojen toiminnan 
kokonaisvaltainen 
kehittäminen ja 
tukeminen 
laatutekijöiden 
mukaisesti:  
- seurajohto,  
- lapset&nuoret,  
- huippu-urheilijat, 
- aikuiset  
  

Tähtiseurat-laatuohjelman käyttöönotto ja 
vakiinnuttaminen seuratoiminnan kehittämisen 
työvälineeksi:  
  
Tähtiseura-verkkopalvelun (digitaalisen työkalun) 
käyttöönotto ja seurojen toiminnan tukeminen 
palvelun avulla (avoin palvelu kaikille seuroille)  
  
Tähtiseura-laatuohjelman ja Tähtimerkin osa-
alueet Suunnistusliitossa:  
- lasten & nuorten Tähtiseurat  
- huippu-urheilun Tähtiseurat (yhteistyössä 
huippusuunnistusyksikön kanssa)  
- aikuisten harrasteliikunnan Tähtiseurat 
(yhteistyössä tapahtumayksikön kanssa)  
  
Huippuseuraprojektin 2. vaiheen toteuttaminen 
yhteistyössä huippusuunnistusyksikön kanssa  
  

Laatuohjelmien toimintamallit 
luotu  
  
  
Seurojen lkm verkkopalvelussa  
  
  
  
  
  
  
Tähtiseurojen lkm (yli 30 kpl)  
Tähtiseurojen lkm (1-6 kpl)  
  
Osa-alueen toimintamallit ja 
laatutekijät luotu  
  
Seurojen määrä   

Seuratoimijoiden 
osaamisen 
kehittäminen   
  

Suunnistusseminaari (yhteistyössä 
huippusuunnistus – ja tapahtumayksikön kanssa)  
  
  

Osallistujien lkm, palautekysely  

Seurat ovat tietoisia 
seurojen toimintaa ja 
kehittämistä tukevista 
palveluista ja 
hyödyntävät niitä  
  

Seurajohdon verkosto; verkoston rakentaminen ja 
viestintä seurajohdolle (seurakirje, sosiaalinen 
media) 
  
Seuratuki (ja muut rahoitus- ja tukimuodot)  
  

 
Ansiomerkit  

Verkoston laajuus ja kontaktien 
määrä  
  
  
Laadukkaiden hakemusten 
määrän kasvu  
  
Ansiomerkkihakemusten lkm  

  
Lasten ja nuorten suunnistus  

Lasten kilpailutoiminnan kehittämisen vastuu kuuluu ensisijaisesti tapahtumayksikölle.  

 

Tavoite  Tehtävä  Seuranta  
Seurat tarjoavat ja 
toteuttavat lajin sekä 
lasten & nuorten liikunnan 
edellytykset täyttävää 
toimintaa  
  
Lasten ja nuorten 
kilpailutapahtumat ovat 
laadukkaita  
   
Seuroissa ja tapahtumissa 
huomioidaan eritasoiset 
harrastajat  
  

Lasten ja nuorten Tähtiseurat  
  
Ohjaaja- ja valmentajakoulutukset: Tervetuloa 
ohjaajaksi (TOK), ohjaajakoulutus, 
valmentajakoulutus taso 1 
  
- Olympiakomitean johdolla uudistettavan 
TOK-koulutuksen mallinnus suunnistukselle   
- Kartoitetaan verkkokoulutusmahdollisuuksia 
ohjaaja- ja valmentajakoulutusten 
kehittämiseksi v. 2019 aikana  
  
Lasten ja nuorten kilpailutapahtumien laadun 
varmistaminen yhdessä tapahtumayksikön 
kanssa   
- Lasten ratojen laatiminen –koulutus 
(järjestelyt)  
-Viestintä  

Tähtiseurojen lkm (yli 30kpl)  
  
Koulutuksien volyymi, 
palautekyselyt  
  
 
Suunnistuksen TOK –
koulutusmateriaalit luotu  
  
Kartoitus tehty  
  
  
  
  
Koulutusten volyymi, 
palautekyselyt  
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Seurat ovat tietoisia lasten 
ja nuorten toiminnan 
linjauksista, 
valmennuksesta ja 
palveluista  

Vauhtia! Taitoa! Kanttia! –valmennuslinjaus, 
suunnistajan polku, Huipputreenit-
harjoituskorttipaketti, lasten ja nuorten 
suunnistusratojen taitotasojen linjaus  
  
Seuroille tarjottavat koulutukset ja materiaalit  
- Materiaalien uudistaminen ja päivitys: 
Vanhempien vinkkivihko, Ohjaajan opas, 
Hippo-suunnistuskoulu, Lasten ratojen 
laatiminen (esimerkkiradat sähköisessä 
muodossa)   
Seuraohjaajien verkoston aktiivinen toiminta 
(uutiskirjeet, tapaamiset, netti, fb)  
  
Viestinnän kehittäminen  
(”nopeatempoisuus”, lyhyet asiasisällöt, 
sosiaalisen median hyödyntäminen)  

Verkoston laajuus, kontaktien 
määrä, aktiivisuus sosiaalisessa 
mediassa  
  
  

Yhä useampi lapsi, nuori ja 
perhe suunnistaa. Laji 
koetaan houkuttelevana.   
(enemmän suunnistajia / 
suorituksia / resursseja)  
  
  
  

Seurojen suunnistuskoulut ja Hippo-
suunnistuskoulut  
- materiaalin uudistaminen  
  
Koulusuunnistuksen kehittämishanke ”Koulu 
kartalla”, 3. vuosi  
- opettajien osaamisen lisääminen viestinnällä 
ja kouluttamalla  
- harjoitusmallit ja materiaalit  
- seura-koulu –yhteistyön tehostaminen  
- koulusuunnistustapahtuma- ja 
perhesuunnistusmalli  

Suunnistuskoulujen määrä  
Lasten ja nuorten määrä  
Materiaalin uudistaminen ja jakelu  
  
Koulutusten määrä  
  
Hankkeen materiaalit valmiina ja 
nettisivusto ajantasainen  
  
Koulu kartalla –tapahtumat 
toteutettu, toimintamallit valmiita  
  
Hankkeen toimien vakiintuminen  

Nuoret seuratoiminnassa  
  

Toimintamallien ja kannustimien kehittäminen 
nuorten saamiseksi mukaan seuratoimintaan 
ja tapahtumanjärjestelyihin:  
- Sporttitetti-mallin jatkaminen hankkeen 
jälkeen seuroissa ja liiton toimistolla  

  
- Nuorten tiimi, nuorten järjestämän 
toiminnan kehittäminen ja siitä viestiminen, 
YOLA 2019 –leiri (Tanska)  

  
  
  
Sporttitettiä toteuttavien seurojen 
määrä ja 1-2 jaksoa/vuosi 
toimistolla  
Toiminnan aktiivisuus ja toimintaan 
osallistuvien määrä, viestinnän 
aktiivisuus  

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

Nuorten leiritykset:   
- Leimaus-leiri   
- VOL (hisu, suunnistus)  
- Yläkoululeiritys (yhteistyössä 
huippusuunnistusyksikön kanssa)  
  
Nuorten kilpailutapahtumat 
(tapahtumayksikkö vastaa):  
- Nuorten Jukola  
- Kultainen kompassi   
- Nuorten kilpailusarja 16-20-v.  
  

Leireille osallistuvien nuorien 
määrän kehitys, palautteet  
  
  
  
  
Lasten ja nuorten määrä ja määrien 
kehitys  
  
Sarjan kehittäminen yhteistyössä 
tapahtumayksikön ja 
huippusuunnistusyksikön kanssa.  

  

3 Huippusuunnistus 

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

 
Huippusuunnistuksen linjauksia tukevat kulmakivet on kuvattu tiivistetysti oheisessa kuvassa.  

  
  
Vuoden 2019 toiminnassa toteutuvia merkittäviä uudistuksia ja muutoksia ovat:  
• maajoukkueryhmien pienentäminen ja kärkiurheilijoiden valmennuksellisen tuen tehostaminen  

• valmennuksellisen yhteistyön ja vuoropuhelun tiivistäminen eri toimintaympäristöjen kesken  

• resurssointi 20-25-vuotiaiden talenttien valmennukseen  

• Suunta Huipulle -seuraprojektin toinen vaihe yhteistyössä seuratoimintayksikön kanssa, kytkettynä 
 Suunta Huipulle -leiritykseen ja -valmentajakoulutukseen  

• hiihtosuunnistuksen valmennuskeskusyhteistyö Rovaniemen Santasportin kanssa  
  

  

Osaamisen kehittäminen ja huippusuunnistuksen tukitoimet  

 

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

Huippu-urheilupäällikön ja vastuuvalmentajien 
johdolla eri lajien valmennus-/tukihenkilötiimien 
rekrytointi ja johtaminen  
  
Valmennuskeskusten (Kisakallio, Helsinki, 
Tampere, Turku) hyödyntäminen ja urheilijoiden 
kehittymistä tukevien uusien   
toimintamallien kehittäminen  
  
Keskeisten dokumenttien pitäminen ajan tasalla 
(valmennusjärjestelmäkuvaus, suunnistuksen 
lajianalyysi, suunnistajan polku, valmennus- ja 
koulutusmateriaali, AD-ohjelma)  
  
Tiivis yhteistyö keskeisten sidosryhmien kanssa 
(OKM, OK, SUEK, PV)  
  
Urheilijan polun nuoruusvaiheen tukeminen 
valmennusleiritoiminnalla, johon kaikilla huipulle 
tähtäävillä on yhdenvertainen osallistumisoikeus 
(Suunta Huipulle –leirit, yläkoululeirit, Leimaus-
leiri)   

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

Koulutuksiin osallistuvien 
valmentajien osaamisen 
kehittäminen.  

Laadukas, linjan mukainen koulutus (tasot 2 ja 3, 
valmennusseminaari)  
   
Yhteistyö ja koordinointi seuratoimintayksikön 
kanssa (taso 1)  

Palautekysely osallistujille kurssin 
/ seminaarin päätteeksi  
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Osaavien valmentajien 
määrän lisääminen.  

Vauhtia! Taitoa! Kanttia! –valmennuslinjauksen 
mukainen viestintä  
  
Suunta Huipulle –seuraprojekti: 
Seuravalmennuksen ja seurojen välisen yhteistyön 
tukeminen ja uusien toimintamallien luominen. 
Pilottiseurojen yhteistyön jatkuminen ja 2. vaiheen 
toteutus.  
Huippu-urheilun Tähtiseura-laatumerkki, 
laatutekijät työkaluna seuravalmennuksen 
kehittämiseen  
Yläkoululeirityksen ja VOL-leirien avulla nuorten 
valmentajien osaamisen kehittäminen  
  
Huippusuunnistusryhmän sparraus  
  

Ammattivalmentajien ja 
koulutukseen osallistuvien 
valmentajien määrä  
  
Huippu-urheilun Tähtiseurojen 
määrä  
  
Suunta Huipulle –seuraprojektiin 
osallistuvien seurojen määrä  

  
   

Valmennus- ja maajoukkuetoiminta  
Suunnistuksessa valmennus on keskitetty kolmeen urheiluakatemiaan Helsingissä, Tampereella ja Turussa. 
Näissä on liiton valmennusjohdon valitsemat valmennusryhmät, joiden valmennuksesta vastaa nuorten 
olympiavalmentajat. Valmennusryhmät koostuvat maajoukkueurheilijoista ja tulevaisuuden talenteista.  

Tavoite  Tehtävä  Seuranta  
Urheilijan 
kokonaisvaltainen, 
yksilöllinen kehittäminen  

Laadukas, valmennuslinjan mukainen maajoukkue- 
ja urheiluakatemiavalmennus   
Aikuisten ja nuorten valmennusryhmien 
leirisuunnitelmat   
Kärkiurheilijoiden tiivis tilanneseuranta ja 
tukeminen arkivalmennuksessa  
Seuravalmentajien ja henkilökohtaisten 
valmentajien yhteistyö ja osallistaminen 
valmennusryhmätoimintaan  
Asiantuntijoiden hyödyntäminen   
Yhteistyö ja koordinointi seuratoimintayksikön 
kanssa (Suunta Huipulle –leirit, yläkoululeiritys, 
VOL)  

Kokonaisvaltainen kehittymisen 
seuranta: (maajoukkue-
valmentajat, NOV:t, 
henkilökohtaiset valmentajat)   
  
Valmennusjohdon ja 
asiantuntijatiimin sparraus-
kokoukset 1krt/kk  
  
Akatemian vuosikellon 
toimintojen toteutuminen  
  
Palautekysely urheilijoille kauden 
päätteeksi  

  
  

Arvokilpailut   

 

Tavoite  Tehtävä  Seuranta  

Suunnistus  
  
Menestys pääkilpailuissa  
  

Aikuisten maajoukkuetoiminta:  
- MM, Norja  
- maailmancup (Suomi, Sveitsi, Kiina)  
Nuorten maajoukkuetoiminta:  
- nuorten MM, Tanska  
- 18- ja 16-v. EM, Bulgaria  
  
Arvokilpailujen valintaohjeet.  

Mitalitilastot  
  
Top 10 -tilastot  

Hiihtosuunnistus  
  
Menestys pääkilpailuissa  

Aikuisten maajoukkuetoiminta:  
- MM, Ruotsi  
- EM, Turkki  
- Universiadit, Venäjä  
Nuorten maajoukkuetoiminta:  
- nuorten MM, 17-v. EM, Ruotsi  
- nuorten pohjoismainen maaottelu, Latvia  
  
Arvokilpailujen valintaohjeet.   

Mitalitilastot  
  
Top 10 -tilastot  

Pyöräsuunnistus  Aikuisten maajoukkuetoiminta:  Mitalitilastot  
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Menestys pääkilpailuissa  
  

- MM,  Tanska 
- EM, Puola 
- maailmancup (Tanska, Puola, Saksa) 
Nuorten maajoukkuetoiminta:  
- nuorten MM, 17-v. EM,   

  
Arvokilpailujen valintaohjeet  

  
Top 10 -tilastot  

Tarkkuussuunnistus  
  
Menestys pääkilpailuissa.  

Maajoukkuetoiminta:  
- MM, Portugali  
- pohjoismainen maaottelu, Ruotsi  
  
Arvokilpailujen valintaohjeet.  

Mitalitilastot  
  
Top 10 -tilastot  

4 Tapahtumat 

Tapahtumayksikkö vastaa nimensä mukaisesti liiton tapahtumien kehittämisestä ja ohjauksesta. Yksikön 

vastuulla on kansallinen kilpailutoiminta, Suunnistusliiton päätapahtumat, lasten ja nuorten kilpailulliset 

päätapahtumat, karttatoiminta sekä harrastesuunnistus kokonaisuudessaan. 

 Toiminnan painopisteet vuonna 2019 vuosittaisten perustoimintojen lisäksi ovat  

• Toimenpiteitä kilpailujärjestelmän kehittämiseksi nykyistä enemmän osallistujia ja järjestäjiä 

palvelevaksi.  

o Tarkemmat toimenpiteet päätetään Tapahtumakyselyn vastausten analysoinnin jälkeen.  

• Erityisesti suunnistuksen sprinttikilpailujen laadun parantaminen ja varmistaminen.  

• Toimenpiteet suunnistuksen sprinttikilpailujen määrän lisäämiseksi.  

• Toimenpiteitä Rastilippu-palvelun käytön laajentamiseksi seurojen ja suunnistajien parissa.  

• Aikuisliikunnan Tähtiseura-ohjelman käyttöönoton valmistelu.  

 

Merkittävä osa työtä on Suomisport-, Rastilippu- ja Irma-palvelujen käytön asiakaspalvelu. Asiakaspalvelu 

pyritään hoitamaan positiivisella otteella ja mahdollisuuksien mukaan viivytyksittä, jotta palvelujen käyttö 

koetaan positiiviseksi.   

 

 

Kilpailut 

Irma ja ranki  

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

IRMA-järjestelmää kehitetään tarpeen mukaan. Ongelma- ja virhetilanteet korjataan mahdollisimman 

nopeasti. Lisenssit ja vakuutukset lunastetaan Suomisport-palvelussa. 

IRMA:n hinnat vuodelle 2019 määräytyvät seuraavasti. Kilpailukohtainen IRMA-palvelumaksu AM-kisoissa 50 

€ ja kansalliset kilpailut tai avoimet tapahtumat 100 €. Marras-maaliskuun aikana järjestettyjen kansallisten 

kilpailujen IRMA-palvelumaksu on 50 €. Seurakohtainen IRMA-palvelumaksu suhteutetaan seuran lisenssin 

lunastaneiden määrään. Lisenssimäärä 0–4: 0 €, 5–20: 55 €, 21–100: 75 €, 101–200: 150 € ja 201–: 220 €. 

Kilpailujen tulokset käsitellään Irmassa ja rankia lasketaan rankiohjeen mukaisesti. Rankijärjestelmän 

toimivuutta seurataan ja siihen tehdään tarvittaessa muutoksia.  

Seurataan Suomisport-palvelun kehittymistä ja harkitaan, voitaisiinko kilpailuihin ilmoittautumistoiminnot ja 

monet muut toiminnot siirtää Suomisportissa hoidettaviksi. 
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Kilpailijamaksut 

Kilpailijamaksu porrastetaan osallistujamäärien mukaan. Vuonna 2019 Suunnistusliiton osuus on 

edellisvuoden tasolla. Jukolaa, suunnistusviikkoja ja Finnspringiä koskeva kansainvälisten kilpailujen maksu 

pidetään ennallaan (5 %).  

Rastilippu-palvelun käyttöönottaneille seuroille kilpailumaksut ovat 2 prosenttiyksikköä pienemmät kaikissa 

osallistujakategorioissa, kun seuran kuntorastitapahtumasarjassa käytetään Rastilipun ilmoittautumis- ja 

maksutoimintoja koko kauden ajan. Tällä toimella Suunnistusliitto tukee Rastilippu-palvelun yleistymistä.  

Edullisempi maksukategoria voi tuoda seuroille taloudellista hyötyä 0-10 000 euroa, riippuen kilpailun 

osallistujamäärästä. Tämä muutos omalta osaltaan kannustaa seuroja niin kisajärjestelyihin kuin Rastilippu- 

palvelun käyttämiseen. 

Liittohallitus voi tarvittaessa myöntää seurojen kokeiluihin taulukosta poikkeavia kilpailijamaksuja, joilla 

kannustetaan suunnistuksessa ympärivuotiseen kilpailutoimintaan. 

Osallistujamäärä SSL:n osuus % Rastilippu-palvelun 
käyttöönottaneet seurat 

0–150 0 % 0 % 

151–300 10 % 8 % 

301–700 15 % 13 % 

701– 18 % 16 % 

 

Lisenssi ja vakuutus 

Lisenssimäärien odotetaan hieman pienentyvän vuoden 2018 tasosta. Lisenssihinnat vuonna 2019 ovat alla 
olevan taulukon mukaiset, mikäli vakuutushinnat pysyvät edellisvuoden tasolla. Kilpailulisenssit ja 
vakuutukset lunastetaan Suomisportin ja kuntosuunnistajan vakuutus Suunnistusliiton verkkokaupan kautta.  

Lisenssilaji Lisenssin 
hinta 2019 

Vakuutuksen 
hinta 2019 

Yhteensä 

aikuisten kilpailulisenssi 38 € 60 € 98 € 

15–18 vuotiaiden kilpailulisenssi 18 € 20 € 38 € 

12–14 vuotiaiden kilpailulisenssi 8 € 10 € 18 € 

0–11 vuotiaiden kilpailulisenssi 8 € 10 € 18 € 

kertalisenssi 19-vuotias ja vanhempi 16 € - 16 € 

kertalisenssi 15-18-vuotias 7 € - 7 € 

kertalisenssi 14-vuotias ja nuorempi 4 € - 4 € 

kuntosuunnistajan vakuutus 10 € 5 € 15 € 

 

Kansallinen kilpailutoiminta 

Tavoite  Tehtävä  Seuranta  
Ajantasaistetun 
sprinttikilpailun 
suunnitteluohjeen 
käyttöönotto  

Tiedotetaan järjestäjille ajantasaistetusta 
ohjeesta ja edesautetaan heitä sen käyttöön 
otossa.  

Suunnitteluohje on otettu 
käyttöön laajasti 
sprinttikilpailujen järjestelyissä  



 
13 

 

Sprinttikilpailujen laadun 
parantaminen  

Velvoitetaan sprinttikilpailujen 
päätoimihenkilöt käymään erillinen 
sprinttikilpailukoulutus talven/kevään 
aikana.  

Järjestäjät ovat käyneet 
koulutuksen ja 
sprinttikilpailujen laatu on 
parantunut.  

Sprinttikilpailujen määrän 
lisääminen  

Kehitetään keino, jolla sprinttikilpailuja 
saataisiin järjestettyä enemmän.  

On kehitetty keino 
sprinttikilpailujen määrän 
lisäämiseksi jatkossa.  

Parisarjojen kokeilu  Etsitään järjestäjä, joka olisi valmis 
kokeilemaan uudenlaista parisarjaan 
kilpailussaan huomioiden eri ikäiset 
suunnistajat.   

On löydetty kokeilija 
parisarjalle, toteutettu kokeilu 
ja kerätty siitä palautetta.  

Kilpailukalenterin 
muodostamisen periaatteiden 
kehittäminen  

Kerrotaan kilpailuhakujen yhteydessä, 
millaisia kilpailuja ja mihin ajankohtiin 
toivotaan haettavan. Huomioidaan tässä 
ympärivuotisuus, sprinttien lisäämistarve, 
innovatiivisten kokeilujen toteutus.  

Kilpailukalenterin 
muodostaminen on toteutettu 
uudella tavalla.  

Kilpailuihin osallistumisen 
salliminen ilman 
seurasidonnaisuutta 

Selvitetään, mitä vaikutuksia olisi, jos 
kilpailuihin voisi osallistua ilman 
seurasidonnaisuutta. 

Selvitys on tehty. Selvityksen 
pohjalta on päätetty, 
sallitaanko osallistuminen 
kilpailuihin ilman 
seurasidonnaisuutta. 

Otetaan etämaali käyttöön 
vanhimmissa sarjoissa.  

Selvitetään etämaalin käyttöön liittyvät 
reunaehdot. Luodaan ohjeet etämaalin 
käytöstä ja tehdään tarvittavat 
lajisääntömuutokset.  

Etämaalin käyttö on tehty 
mahdolliseksi.  

Kilpailuja kesäviikonloppujen 
ulkopuolella  

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

Normiajankohtien ulkopuoliset 
kilpailut  

Kilpailujen järjestelyohjeen 
valmiiksi saattaminen ja 
käyttöönotto  

Tehdään kilpailujen järjestelyohje valmiiksi. 
Edesautetaan kilpailujärjestäjiä ottamaan 
käyttöön uusi ohje.  

Kilpailujen järjestelyohje on 
valmis. Kilpailujärjestäjät on 
saatu tietoisiksi uudesta 
ohjeesta ja se on otettu 
käyttöön laajasti.  

Liikunta- ja toimintaesteisten 
osallistumismahdollisuuden 
parantaminen kilpailuissa  

Luodaan selkeä ja yksinkertainen 
järjestelmä, jolla erityistä tukea vaativa 
henkilö voi osallistua kilpailuun avustajan 
kanssa. Informoidaan käytännöstä 
kilpailijoita ja kilpailujärjestäjiä.  

Liikunta- ja toimintaesteisille 
on luotu järjestelmä heidän 
osallistumisekseen kilpailuihin. 
Järjestelmästä on tiedotettu 
järjestäjiä ja kilpailijoita.  

Lisää harrastesuunnistajia 
mukaan kilpailuihin  

Kannustetaan seuroja järjestämään avoimia 
sarjoja kilpailujen yhteydessä ja 
markkinoimaan sekä avoimia sarjoja että 
kilpailusarjoja harrastesuunnistajille.  
Työstetään harrastajien ja kilpailijoiden 
profiileja, joille suunnitellaan myöhemmässä 
vaiheessa kohdennettua markkinointia.  

Tiedotusta ja kannustusta 
avoimista sarjoista on tehty 
seuroille.  
Profilointia on tehty ja niihin 
sopivia markkinointimalleja on 
viestitty seuroille ja 
kohdennettu kohderyhmille.  

Vähän kilpailevien lisenssin 
lunastamisen parantaminen  

Markkinoidaan Suomisport-palvelun kautta 
mahdollistettua kertalisenssiä  

Markkinointitoimia on tehty  

Lasten ja nuorten kilpailujen 
laadun ja määrän edistäminen   
Enemmän suunnistajia ja 
suorituksia  

Kehitetään ohjeistuksen tavoittavuutta 
(koulutukset ja viestintä. alueelliset valvojat), 
päivitetään materiaalit ajantasaisiksi 
ohjeiden kanssa.  
Enemmän lasten kilpailuja (mm. seura- ja 
paikalliset kilpailut)  

Alueellisten valvojien määrä. 
Palaute kentältä ja valvojilta.  
Lasten ja nuorten ratojen 
laatiminen –koulutusten 
osallistujamäärät.  
Viestintämäärät ja 
viestintätavat.  

Kilpailujen laadun 
kehittäminen  
  

Työstetään kilpailujen järjestämisen ohje.  
Ohje jaetaan kilpailujen järjestäjille ja se 
kytketään Olympiakomitean ja lajiliittojen 
yhdessä työstämään aikuisliikunnan 
Tähtiseura-laatujärjestelmään.  

Kilpailujen järjestämisen ohje 
on työstetty. Ohje on jaettu 
kilpailujen järjestäjille ja se on 
viety osaksi aikuisliikunnan 
Tähtiseura-toimintaa.  
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Tehokkaiden käytäntöjen 
luominen kilpailutoiminnan 
asioiden aktiiviseen 
tiedottamiseen  

Luodaan yhteistyössä viestinnän kanssa 
käytännöt kilpailutoiminnan asioiden 
aktiiviseen tiedottamiseen. 

Tiedottamiskäytännöt on luotu 
ja otettu aktiiviseen käyttöön. 

Kilpailujärjestäjän 
ohjaus/kannustusmenetelmän 
kehittäminen  

Uutiskirje järjestäjille, uutiskirjeet arkistoon 
nettisivulle  

  

 

Edellä olevien lisäksi käydään tapahtumakyselyn tuloksia vielä tarkemmin läpi ja linjataan tältä pohjalta toimia 

kilpailujärjestelmän kehittämiseksi parempaan suuntaan tulevina vuosina. 

 

Suunnistusliiton päätapahtumat 

Kansainväliset arvokilpailut 

Vuoden 2019 aikana kansainvälisinä arvokilpailuina järjestetään maailmancupin osakilpailut suunnistuksessa 

ja maailmanrankiosakilpailuja (WRE).  

Suomi hakee vuoden 2023 suunnistuksen MM-kilpailuja (maastomatkat) Kuopioon. Järjestävänä seurana olisi 

Kuopion Suunnistajat. Hakemuksen menestymistä kansainvälisen liiton IOF:n hallituksen käsittelyssä 

edesautetaan osallistumalla järjestävän seuran kanssa mm. markkinointimateriaalien tekemiseen. 

Pyöräsuunnistuksen vuoden 2021 MM-kilpailut järjestetään Kuortaneella. Osallistutaan 

järjestelytoimikunnan kautta kilpailujen suunnitteluun. Tarkkuussuunnistuksen EM-2020 ja 

pyöräsuunnistuksen 2020 veteraanien MM-kisojen sekä maailmancupin järjestelyihin osallistutaan 

tarvittaessa. Järjestäjiä autetaan esimerkiksi markkinoinnin ja viestinnän suunnittelussa. 

Kansalliset päätapahtumat  

Tavoite  Tehtävä  Seuranta  
Jukolan viestin onnistuminen 
ja laadukas toiminta 
varmistetaan  

Osallistutaan Jukolan viestin johtoryhmän 
työskentelyyn yhtenä taustayhteisöistä ja 
valvotaan TA:n kautta järjestelyjen laadukasta 
toteutumista. 

Jukola on toteutettu hyvin.  

Fin5-suunnistusviikon 
kiinnostavuutta ja 
kannattavuutta lisätään  

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

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

Päätapahtumien valvonnan 
laatua parannetaan  

Kilpailujen kilpailunvalvojille (TA) järjestetään 
oma koulutuksensa. Uusia TA-henkilöitä 
rekrytoidaan.  

TA:ille on järjestetty erilliskoulutus 
ja uusia TA:Ita on saatu mukaan 
toimintaan.  

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

Järjestäjien ohjeistus ja järjestämisen 
tukitoiminnot.  
  
Liiton markkinointikanavien tarjoaminen 
järjestäjille.  
  

Järjestelyjen laatu ja 
osallistujamäärät  

 

Harrastetapahtumat 

Rastilippu-palvelun jatkuva kehittäminen ja ylläpito, sekä käytön aktivoiminen 

kuntosuunnistustapahtumissa on harrastesuunnistuksen toiminnan keskiössä. 

Rastilippuun sisältyy kuntosuunnistustapahtumien ohjeistuksen kehittäminen ja 

kuntorastitoiminnan esille nostaminen viestinnällisin keinoin. Rastilipulle on asetettu 

myös määrälliset tavoitteet. 
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Harrastesuunnistuksen, ja erityisesti kuntosuunnistustapahtumien ohjeistuksessa ja toteuttamisessa 

huomioidaan yhdenvertaisuuden periaatteet. Tapahtumissa on ratoja eri kohderyhmille: eri ikäryhmät ja 

taitotasot sekä eri lajimuodot, joista tarkkuussuunnistus sopii myös liikuntarajoitteisille. Tapahtumat ovat 

avoimia kaikille kiinnostuneille. 

Tavoite  Tehtävä  Seuranta  
Kuntorastitapahtumien ja 
suoritusten määrä kasvaa.  
  
 
 
  
Seurat ottavat palvelun 
käyttöön.  
Suunnistajat rekisteröityvät 
palveluun ja ilmoittautuvat 
kuntorasteille palvelun 
kautta  
  

Kuntorastitoiminnan edistäminen mm. 
Ohjeistuksen kehitystyö ja seurojen 
kontaktointi.  
  
 
 
Rastilippu-palvelu toimii ja houkuttelee 
käyttäjiä. Palvelua markkinoidaan vahvasti sekä 
seuroille että suunnistajille.  
  
Opastetaan seuroja palvelun käyttöönotossa, 
kuntorastikäytänteiden kehittämisessä ja 
palvelun käyttäjien opastamisessa.  
  
Kontaktoidaan seuroja ja suunnistajia monilla 
erilaisilla tavoilla.  
  

Kuntorastitoiminnan 
kokonaismäärä: Rastilippu-palvelun 
lukuihin lisätään niiden seurojen 
luvut, jotka eivät vielä ole 
palvelussa.  
  
Rastilippu-palvelun käyttö on 
laajentunut:  
- Palvelussa on 200 seuran 
tapahtumat, yhteensä 4000 
tapahtumaa.  
- 100 seuraa on ottanut Rastilippu-
palvelussa käyttöön 
ilmoittautumisen ja maksamisen 
toiminnot.  
- Palveluun on viety 300 000 
tulosta.  
- Palvelussa on tehty 50 000 
ilmoittautumista, joista puolet 
sisältää maksutapahtuman.  
  

Matalan kynnyksen kokeiluja 
ja malleja.  
  
  
Aikuisten 
harrastesuunnistajien 
toiminnan vahvistaminen 
seurojen toimintamuotona.  
  
  
  

Kuntosuunnistustapahtumien ja aikuisten 
suunnistuskoulujen markkinointi ja seurojen 
markkinoinnin edistäminen.  
  
Olympiakomitean Tähtiseura-laatujärjestelmän 
käyttöönottoa valmistellaan aikuisliikunnan 
osalta yhdessä Suunnistusliiton 
seuratoimintayksikön kanssa.  

Aikuisten suunnistuskoulujen määrä 
ja osallistujamäärät.  
  
  
Suunnistus on käynnistänyt 
aikuisliikunnan Tähtiseura-
laatujärjestelmän.  
  

Laji tuodaan ihmisten 
lähelle  

MOBO-ratojen markkinointi sekä seuroille että 
käyttäjille.  
  
Edistetään kampanjapäivien näkyvyyttä: World 
Orienteering Day (WOD), joka on viikon 
mittainen 15.-21.5., Unelmien liikuntapäivä 
10.5. ja Suomen luonnon päivä 31.8.  
 
Kehotetaan seuroja kirjaamaan tapahtumat 
järjestäjätahon verkkopalveluun. 
  

MOBO-ratojen määrä ja suoritusten 
määrä  
  
Kampanjapäivät ovat tunnettuja: 
Tapahtumia järjestetään, seurat ja 
suunnistajat kampanjoivat 
tapahtumapäiviä.  
 
Tapahtumat on kirjattu 
verkkopalveluihin. 

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

Edistetään viestinnällä ja markkinoinnilla 
suunnistusta terveyttä ja hyvinvointia 
edistävänä liikuntamuotona ja TYHY-liikuntana.  
  
Valmistellaan työyhteisöliikunnan malleja 
seurojen käyttöön.  
  

Lajin saama terveyteen ja 
hyvinvointiin liittyvä julkisuus  
  
  
  
Työyhteisöliikunnan mallinnuksen 
käynnistyminen.  
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Karttatoiminta 

Karttatoiminnan päätehtäviä ovat kartantekijöiden ja ratamestareiden kouluttaminen ja neuvonta, 

päätapahtumien ja arvokilpailuiden tekninen tukitoiminta, kartoituksen yleinen kehittäminen ja teknisen 

kehityksen seuraaminen, laadunvalvonta sekä karttarekisterin ylläpitäminen ja OKM:n karttaraha.  

Vuonna 2019 on karttatoiminnan yhtenä päätehtävänä karttojen uusien kuvausohjeiden käyttöönotto ja 

opastaminen käyttäjille. Sprinttisuunnistuskarttojen uusi kuvausohje sekä suunnistuskarttojen kuvausohjeen 

ISOM2017 korjaukset ohjeistetaan tehokkaasti suomalaisille käyttäjille (ohjeistus, neuvonta, 

materiaalipankki). Karttojen paino- ja tulostustekniikan mahdollisuuksia seurataan ja testataan aktiivisesti.  

Karttatoimintaa hoitavat oto-henkilönä työskentelevä karttavastaava-karttasihteeri sekä tarvittaessa 

tuntityönä avustavat asiantuntijat. Luottamushenkilöistä koostuva karttaryhmä tekee suurimmat ja 

tärkeimmät päätökset. 

Tavoite  Tehtävä  Seuranta  
Suunnistuskarttarekisterin 
ylläpitäminen  

Seurojen ohjaaminen karttarekisterin 
ylläpitämiseen  

Seurojen raportointitietojen tarkastelu 
ja yhteenvedot  

Seurojen välinen 
karttayhteistyö   

Ongelmien välttäminen ja ongelmien 
ratkaiseminen  
Seurojen välisen karttayhteistyön 
kehittäminen  

Kartoituslupien ajantasaisuus  

Kartanvalmistuksen 
taloudellinen tukeminen  

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

Nuorten kartoittajien 
tukeminen  

Tasa-arvoisesti tuetaan myös nuoria 
kartoittajia erillisen nuoren kartoittajan 
tuen avulla.  

Nuoren kartoittajan tukea on jaettu.  

Pysyminen ajan tasalla 
teknisessä kehityksessä  

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

Tekninen tietämys on ajan tasalla  

Kartta- ja sääntöasioihin 
tarkoituksenmukaisuus ja 
ajantasaisuus  

Vaikutetaan kartta- ja sääntöasioihin niin 
Suomessa kuin kansainvälisestikin  

Karttasäännökset ovat Suomeen sopivia 
ja sääntöjä voidaan Suomessa 
noudattaa  

Seurojen karttatalouden 
kannattavuus ja 
kartantekijöiden riittävyys  

Suoritetaan edunvalvontaa kuntien 
suuntaan ja koulutetaan kartantekijöitä  

Seurojen karttatoiminta on aiempaa 
kannattavampaa. 
Kartoittajien määrä.  

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

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

Karttaryhmän sisäinen tiedonvaihto ja 
ulkoinen tiedotus.  

Riittävä koulutustarjonta 
kartantekemisen eri tasoille  

Koulutusten järjestäminen  Koulutustilaisuuksien määrä ja 
osallistujamäärät  

Teknistä tukea, neuvontaa ja 
valvontaa päätapahtumiin ja 
arvokilpailuihin laadukkaiden 
karttojen aikaansaamiseksi 

Yhteydenpito päätapahtumien ja 
arvokilpailujen ratamestareihin ja 
kartantekijöihin, teknisen tuen antaminen 
ja kartoitustoiminnan seuranta ja ohjeistus  

Päätapahtumien ja arvokilpailujen 
karttoihin liittyneet tekniset haasteet on 
voitettu ja on saatu käyttöön laadukkaat 
kartat 

Seurojen kartantekijöille ja 
ratamestareille tarjolla 
neuvontaa  

Kartta- ja ratamestariaiheisen neuvonnan 
antaminen sähköpostitse, puhelimitse ja 
sosiaalisessa mediassa.  

Neuvontapyyntöjen määrä ja aiheet  

Säänkestävien karttojen 
käytettävyyden ja 
ympäristövaikutusten 
selvittäminen 

Selvitetään säänkestävien 
karttamateriaalien vaihtoehdot, niiden 
käytettävyys ja ympäristövaikutukset. 

On tehty selvitys säänkestävistä 
karttamateriaaleista huomioiden niiden 
käytettävyys ja ympäristövaikutukset. 
Selvityksen pohjalta on tehty suositukset 
säänkestävien karttamateriaalien 
aiempaa laajemmasta käytöstä. 
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5 Markkinointi ja viestintä 

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

 
Talouden vahvistamisen näkökulmasta markkinoinnin ja myynnin tärkein tehtävä on kumppanuusmyynnin 
lisääminen ja myyntituotteiden kehittäminen. Myynnin kasvattaminen tapahtuu kumppanimäärän 
lisääntyessä ja tapahtumamyynnin kehittyessä. Pitkien kumppanuussopimusten myötä resursseja vapautuu 
lisää myyntiin sekä tuotekehitykseen. Kävijä- ja seurantatutkimukset tukevat markkinoinnin ja myynnin 
päätavoitteen saavuttamista. Muu markkinoinnin toiminta on tukitoimintoja sekä sisäisesti Suunnistusliitossa 
että ulkoisesti kohdistuen suunnistusseuroille ja -tapahtumille.  
 
Printtimedian ahtaassa taloustilanteessa suunnistuksen oman viestinnän aktiivisuuden merkitys kasvaa koko 
ajan. Liiton viestintä välittää tietoa eri suunnistuslajeista ja niiden tapahtumista. Viestinnän kohderyhmiä ovat 
niin aktiivisuunnistajat kuin lajipiirin ulkopuolellakin olevat suunnistuksen ystävät. Medianäkyvyys perustuu 
pitkälti liiton viestinnän tekemään uutisointiin ja kuvapalveluun. Näiden rinnalle on noussut muutaman 
kärkiurheilijan kasvanut mediahuomio, jota liitto viestinnällään pyrkii tukemaan.  
 
Liiton viestintä tavoittelee aktiivista ja monipuolista esiintuloa – monikanavaisuus edellyttää monipuolista 
osaamista ja kanavien hallintaa viestinnässä sekä reagointia tässä hetkessä. Viestinnän perustana ovat 
uutisointi- ja kuvapalvelu.  
 
Suunnistaja-lehti (9 numeroa/2019, printti- ja tablettiversio, ilmestyy 74. vuosikerta) on tärkeä osa 
suunnistusyhteisöä. Lehden sisällöllinen sekä journalistinen vastuu ja koordinointi on liiton viestinnällä; 
ilmoitushankinnan koordinoinnin vastuu on markkinointipäälliköllä. Koko yksikkö yhdessä vastaa lehden 
tilaajakampanjoista. Suunnistaja-lehteä uudistetaan sisällön ja ulkoasun osalta lukijatutkimuksen (2018) 
suuntaan. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi karttojen sekä taitojuttujen lisäämistä, henkilöiden esiin 
nostamista aiempaa enemmän jne.  
 
Suunnistuksen televisiointi on kehittynyt viime vuosina niin sisällön kuin katsojamäärienkin suhteen. Vuonna 
2019 Yle televisioi maailmancupia, Jukolaa ja MM-kisat sekä vuosikoosteen.  
Vuoden 2019 painotukset:  
• Suunnistusliiton kumppanuushankinnan tehostaminen  

• tapahtumien markkinoinnin tukeminen ja auttaminen   

• yhteistyökumppaneiden yhteistoiminnan lisääminen ja verkostoitumisen kehittäminen  

• markkinointitoiminnan yhtiöittämisen selvittäminen  

• Suunnistaja-lehden kehittäminen lukijatutkimuksen pohjalta  

• kilpailemiseen liittyvän viestinnän kehittäminen yhteistyössä tapahtumayksikön kanssa  
  

Markkinointi  
 

Tavoite  Tehtävä  Seuranta  
Vahvistetaan taloutta 
myynnin avulla  
 
Sopimusten arvon 
kasvattaminen +10% 

Kasvattaa kumppanimääriä  
Kasvattaa euromääräistä laskutusta  
Auttaa tapahtumien kumppanuusmyyntiä  
  
Tehdä pitkiä yhteistyösopimuksia, jolloin 
vuosittainen myynnin panostus ja tulokset lisäävät 
automaattisesti kumppanituottoja  

Myynnin kautta kulkevien 
sopimusten määrä 
Sopimusten rahalliset ja 
vaihtotavara-arvot  
Myynnin avustamien 
tapahtumasopimusten määrät ja 
arvot     

Kasvattaa suunnistuksen 
resursseja, lisätä 
näkyvyyttä ja vahvistaa 
samalla taloutta 
tuotekehityksen avulla  

Kehittää edelleen nykyisiä myyntituotteita 
tehokkaammiksi ja entistä enemmän yrityksiä 
kiinnostaviksi  
Kehittää Rastilippua yrityksille kiinnostavaksi 
kauppapaikaksi  
Yhteistoiminnan kehittäminen kumppanien 
kanssa  
  
  

Sponsorituotteen kehitys 
  
 
Rastilipun kaupallinen kehitys 
  
Säännöllisten kumppanuus-
tapahtumien ja osallistujien 
määrä  
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Tutkimustiedon ja näkyvyysseurannan 
valjastaminen myynnin ja markkinoinnin tueksi  
  
Tapahtumamarkkinoinnin kehittäminen yhdessä 
järjestäjien kanssa  
  
Seuratoiminnan markkinoinnin tukeminen 
taustatietoja tarjoamalla   

Kumppaninäkyvyys ja 
suunnistustuotenäkyvyys  
  
Tapahtumien ja seurojen 
markkinointiosaamisen ja 
kumppanitoiminnan kehittyminen 
  

  
Viestintä  
 

Tavoite  Tehtävä  Seuranta  
Näkyvyyden lisääminen  Lehdistötiedotteet, -tilaisuudet  

Uutiskirjeet (media, Sja)  
Kisapäivystykset (n. 100 kpl/v)  
Kärkiurheilijoiden näkyvyyden monipuolistaminen 
(ennakkojutut, ideointi, muu media)  

Näkyvyysmittarit  
  
  

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

Tv-näkyvyyden tukeminen (ennakkojutut ja -
nostot)  
  
Mediapalvelu (olosuhteet, kuvapankki, 
urheilijaprofiilit, mediaopas, videotuotanto Ylelle 
jne.)  
Kehitetään mediayhteistyötä monipuolisemmaksi 
(uusien voimien mukaan saanti)  

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

Sisällölliset tavoitteet 
(suunnistuspersoonien 
esiin nostaminen, 
terveysvaikutusten 
hyödyntäminen, 
yhdenvertaisuus, 
kilpailutoiminnan 
kehittäminen)  

Muut toimet (ideointi, sisältövalinnat, taustoitus 
jne.)  
  
Kaikkien lajimuotojen huomioiminen, eri 
sukupuolten ja ikäryhmien tasa-arvoinen kohtelu 
liiton viestinnässä  
  
Kilpailuviestinnän kehittäminen yhteistyössä 
tapahtumayksikön kanssa.  

Kiinnostus lajin ulkopuolisissa 
medioissa  
  
Laji-imago  
  

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

Nettisivut (suunnistusliitto.fi; 
suunnistus.fi/Suunnistajan palvelu; sslmedia.info; 
olekartalla.fi; fin5.fi)  
Materiaalituotanto (esitteet, muut materiaalit)  
Sosiaalinen media (Facebook, Twitter, Instagram), 
kampanjat  
  
Muut toimet (esim. videotuotanto, yksiköiden 
someaktiivisuuden kehittäminen)  
Aktiivisuutta tukevat toimet (esim. sisältöjen 
jakaminen laajemmalle yleisölle lajin ulkopuolelle 
kuten erilaiset blogit jne.)  

Seuraaja- ja kävijämäärien 
kehitys, aktiivisuus  
  
Uutisoinnin aktiivisuus  

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

Lehden uudistaminen (taitto, sisältövalinnat ja -
painotukset, uudet palstat)  
Tilaajakampanjat, tilausten hallinta; tablettiversio  
Ilmoitusmarkkinoinnin koordinointi (vastuu 
markkinointipäällikkö)  
  

Tilaajamäärien kehitys   
  
Monipuolinen sisältö   
  
Ilmoitusmäärien kehitys  
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6 Hallinto 

Hallinto  

Liittovaltuusto kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiinsa keväällä ja syksyllä. Alustavasti liittovaltuuston 

kevätkokous on lauantaina 23.3. ja syyskokous lauantaina 16.11.  

Liittohallitus vastaa operatiivisesta päätöksenteosta ja päätösten toimeenpanosta yhdessä liiton 

toimihenkilöiden kanssa. Liittohallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuoden aikana.  

Henkilöstö 

Toimiston yleishallinnosta vastaa toimitusjohtaja. Työntekijöiden lukumäärä on 16 jakaantuen seuraavasti: 

- Seuratoimintayksikkö: seuratoimintapäällikkö Katja Kyckling ja nuorisopäällikkö Timo Saarinen 

- Tapahtumayksikkö: tapahtumapäällikkö Petteri Palmi ja tapahtumapäällikkö Katri Lilja 

- Huippusuunnistusyksikkö: huippu-urheilupäällikkö Katri Lindeqvist, päävalmentaja Petteri Kähäri, 

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

Jarkko Urpalainen. 

- Markkinointi ja viestintä: markkinointipäällikkö Aki Lindroos, viestintäpäällikkö Pirjo Valjanen, 

toimitussihteeri Paula Lehtomäki ja sähköisen median asiantuntija Timo Mikkola 

- Hallinto: toimitusjohtaja Mika Ilomäki ja toimistopäällikkö Sari Onninen. 

 

Hiihtosuunnistuksen päävalmentajan toimi on puolipäiväinen, sähköisen median asiantuntijan työsuhde on 

80-prosenttinen. Päätapahtumat Jukolan viesti ja Fin5-suunnistusviikko osallistuvat markkinointipäällikön 

kustannuksiin ja Olympiakomitea rahoittaa osaksi nuorten olympiavalmentajien palkkauksen. Lisäksi 

toimistolla työskentelee tarpeen vaatiessa projekti- ja tuntityöntekijöitä. Valmentajien kustannukset ovat 

huippu-urheilun budjetissa.  

Toimitilat, työhyvinvointi ja yhdenvertaisuussuunnitelma 

Suunnistusliitto muutti vuonna 2018 Olympiakomitean johdolla yhdessä yli 50 muun järjestön kanssa 

yhteisiin toimitiloihin Pitäjänmäelle. Remontoidut tilat vastaavat entistä paremmin nykyaikaisen toimistotyön 

käytänteitä. Lisäksi uusissa tiloissa on joustavasti muiden järjestöjen kanssa jaettuja yhteistiloja. 

 

Työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä edistetään henkilöstön kanssa. 

Vuonna 2018 hyväksytty Suunnistusliiton yhdenvertaisuussuunnitelma on voimassa vuoden 2019 loppuun ja 

sisältää lukuisia ehdotuksia yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja 

toimenpiteet tarkistetaan syksyllä 2019. Yhdenvertaisuuden osalta liikunta- ja toimintaesteisten 

kilpailemisen helpottaminen on toimenpiteenä vuonna 2019. 

 

Jäsenyydet ja kumppanuudet 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on Suunnistusliiton toiminnan merkittävin rahoittaja. OKM:n avustuskriteerien 

muutosta seurataan ja ministeriön painopisteitä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Toimitusjohtaja 

vastaa yhteydenpidosta ministeriöön. 
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Olympiakomitea (OK) 
Olympiakomitea liikunnan kattojärjestönä koordinoi liikunnan ja urheilun yhteistyötä. Lisäksi 

Olympiakomitea myöntää huippu-urheilutukea suunnistukselle. Toimitusjohtaja, puheenjohtaja ja huippu-

urheilupäällikkö vastaavat suhteista OK:aan. 

 

Hankasalmen urheilu- ja valmennuskeskusyhdistys ry 
Suomen Suunnistusliitto, Hankasalmen Hanka ja Hankasalmen kunta muodostavat Hankasalmen urheilu- ja 

valmennuskeskusyhdistys ry:n, jonka vastuulla on Hankasalmen suunnistuslukion toiminnasta vastaaminen. 

 

Muut 
Huippu-urheilun kumppaneita ja tärkeitä sidosryhmiä ovat Kisakallion Urheiluopisto, Suomen urheilun 

eettinen keskus SUEK ry ja urheiluakatemiat. Vastuuhenkilönä toimii huippu-urheilupäällikkö ja 

toimitusjohtaja. 

 

Lisäksi Suunnistusliitto on jäsenenä seuraavissa: Kansainvälinen suunnistusliitto (IOF), Metsäyhdistys ry, 

Suomen Metsäsertifiointi ry, Suomen Hostellijärjestö ry. 

Kansainväliset asiat 

Suomen Suunnistusliitto on jäsenenä Kansainvälisessä suunnistusliitossa (IOF). Suomalaisjäsenenä liiton 
hallituksessa toimii syksystä 2018 alkaen Hannu Kottonen. IOF:n eri komissioissa toimii suomalaisia 
asiantuntijajäseniä, jotka vaikuttavat työryhmissään suunnistuksen kehittämiseen. Olli Heinonen toimii 
lääketieteellisen ryhmän puheenjohtajana. Jäseninä omissa ryhmissään ovat Petteri Muukkonen 
(suunnistus), Jouni Lipponen (hiihtosuunnistus) ja Hilkka Salmenkylä (lääketieteellinen).  IOF:n kokouksissa 
Suomea edustavat puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Vuoden 2019 presidenttikokous pidetään Norjassa MM-
kilpailuiden yhteydessä. 
 

Pohjoismaisella tasolla pyritään löytämään NORD-kokouksissa yhteinen linja tärkeimmissä kysymyksissä 

IOF:n ja Euroopan liittojen suuntaan. Vuoden 2019 yhteinen pohjoismainen tapaaminen järjestetään Viron 

liiton isännöimänä Tallinnassa tammikuussa 2019. 

 

Suomen tavoitteena kansainvälisesti on erityisesti mm. televisioinnin kehittäminen niin, että lajin tv-tuotteille 

tulisi aiempaa enemmän markkina-arvoa ja näkyvyyttä. Suunnistuksen MM-kilpailujen jakaminen metsä- ja 

sprinttikisoihin avaa Suomelle mahdollisuudet hakea metsämatkojen MM-kilpailujen järjestämistä 2023 tai 

2025. Suomelle on myös tärkeää, että IOF:n toiminta ja oma varainhankinta vahvistuvat. 

Ympäristöasiat 

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

Suunnistusliiton ympäristöryhmän 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. 

Suunnistusliitto on mukana eri lajien edunvalvontaan ja ympäristöasioihin keskittyvän Ulkoilufoorumin 
työssä. Ulkoilufoorumi on noin 30 lajin tai järjestön rekisteröimätön edunvalvontayhteisö.  
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Karttaryhmän tekemän selvityksen pohjalta annetaan suositukset säänkestävien karttamateriaalien aiempaa 
laajemmasta käytöstä, jolloin karttamuovien käyttöä voidaan vähentää. 

Talous 

Vuoden 2019 talousarvion loppusumma on 2 839 947 €. Vuoden 2018 talousarvion loppusumma oli            
2 823 900 €. 

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet kussakin yksikössä on kuvattu toimintasuunnitelmissa edellä.   

Talousarvio vuodelle 2019 on seuraava: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallinto sisältää henkilöstökulut valmentajia lukuun ottamatta. Valmentajien palkat sisältyvät huippu-

suunnistuksen kuluihin. Huippusuunnistuksen luvuissa omavastuut yhteensä 359 800 € ovat tuotoissa. 

Barter-sopimusten arvo on 105 000 € ja ne näkyvät huippusuunnistuksen kuluina. Poistojen osuus on 

86 000€, joka on aiempia vuosia enemmän. Tässä on huomioitu Rastilipun investointi, joka on laadittu viiden 

vuoden poisto-ohjelmalla.  

Talousarvio 2019 TUOTOT  KULUT  TULOS  

Seuratoiminta      75 800    135 036    -59 236 

Huippusuunnistus    375 800 1 186 282  -810 482 

Tapahtumat      54 000    311 060  -257 060 

Markkinointi ja 
viestintä    233 400    181 414      51 986 

Hallinto    147 300 1 012 955    -865 655 

Varainhankinta 1 954 500      13 200 1 941 300 

Tulos yhteensä 2 840 800 2 839 947                        853 
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Liite 1. Suunnistusliiton tuotot ja kulut 2019 

 

Liiton tuotot koostuvat seuraavista: 

 

 
 

Liiton kulut koostuvat puolestaan seuraavista: 

 

 
 

 

875 000; 31 %

395 000; 14 %

359 800; 13 %

292 000; 11 %

253 000; 9 %

233 400; 8 %

115 000; 4 %

72 400; 3 %

36 000; 1 %

32 000; 1 %

141 000; 5 %
TUOTOT
  OKM (sis. Karttaraha)

kilpailumaksut

Huippu-urheilun omavastuut

kumppanitoiminta

lisenssit

Suunnistaja + viestintä

Olympiakomitea

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

jäsenmaksut

Irma

KV-toiminta

1 186 282; 42 %

629 855; 22 %

181 414; 6 %

210 000; 7 %

53 060; 2 %

100 700; 4 %

135 036; 5 %

154 900; 5 %

13 200; 1 %

36 500; 1 %

48 000; 2 %
86 000; 3 %

5 000; 0 %

KULUT

huippu-urheilu

henkilöstökulut

markkinointi + viestintä

Karttatoiminta

tapahtumat

kiinteät kulut

seuratoiminta

Kv. Toiminta

varainhankinta

Järjestötoiminta

Irma

poistot

Muut
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Liite 2. Suunnistusliiton talousarvio 2019 

 

 

 
 

SEURATOIMINTA Tuotot Kulut Tulos Tuotot Kulut Tulos

YHTEENSÄ 75 800 135 036 -59 236 56 450 148 953 -92 503

HUIPPUSUUNNISTUS

  suunnistus 204 500 743 000 -538 500 213 850 747 850 -534 000

  hiihtosuunnistus 83 400 179 482 -96 082 62 000 158 082 -96 082

  pyöräsuunnistus 73 900 110 900 -37 000 89 000 126 000 -37 000

  tarkkuussuunnistus 14 000 22 000 -8 000 14 000 22 000 -8 000

  hallinto + barter 130 900 -130 900 134 100 -134 100

YHTEENSÄ 375 800 1 186 282 -810 482 378 850 1 188 032 -809 182

TAPAHTUMAT

  Kilpailutoiminta 4 000 30 150 -26 150 4 200 28 550 -24 350

  Harrastesuunnistus 18 000 22 910 -4 910 22 300 52 202 -29 902

  Karttatoiminta 0 210 000 -210 000 200 219 829 -219 629

  Irma 32 000 48 000 -16 000 32 500 48 000 -15 500

YHTEENSÄ 54 000 311 060 -257 060 59 200 348 581 -289 381

MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ

  markkinointi 15 000 24 130 -9 130 17 500 48 480 -30 980

  Viestintä 218 400 157 284 61 116 256 400 172 100 84 300

YHTEENSÄ 233 400 181 414 51 986 273 900 220 580 53 320

HALLINTO + JÄRJESTÖ

  henkilöstökulut 0 629 855 -629 855 0 579 966 -579 966

  kiinteät kulut 0 100 700 -100 700 0 103 800 -103 800

  poistot 0 86 000 -86 000 0 71 000 -71 000

  Kv. Toiminta 141 000 154 900 -13 900 52 000 58 288 -6 288

  Järjestötoiminta 6 300 36 500 -30 200 6 500 49 900 -43 400

  Strategia / hankkeet 5 000 -5 000 8 000 -8 000

YHTEENSÄ 147 300 1 012 955 -865 655 58 500 870 954 -812 454

VARAINHANKINTA

  OKM, yleisavustukset 855 000 0 855 000 858 000 0 858 000

  OKM, erityisavustukset 0 0 0 28 000 0 28 000

  Olympiakomitea 115 000 0 115 000 115 000 0 115 000

  kumppanitoiminta 292 000 10 400 281 600 285 500 21 100 264 400

  lisenssit 253 000 1 300 251 700 264 000 19 300 244 700

  kilpailumaksut 395 000 0 395 000 400 000 4 900 395 100

  jäsenmaksut 36 000 0 36 000 38 000 0 38 000

  Muut (Säätiö, emitag, korot) 8 500 1 500 7 000 9 500 1 500 8 000

YHTEENSÄ 1 954 500 13 200 1 941 300 1 998 000 46 800 1 951 200

TULOS 2 840 800 2 839 947 853 2 824 900 2 823 900 1 000

Talousarvio 01.01.-31.12.2018Talousarvio 01.01.-31.12.2019


