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1 Toimintasuunnitelma 2020 

 

Johdanto 

Suunnistusliiton toiminta pohjautuu aiempaa pienemmälle henkilöstömitoitukselle, kun liiton 

henkilöstöresurssit ovat neljä henkilötyövuotta edellisvuosia pienemmät. Käytännössä tämä 

tarkoittaa  muutoksia seuroille ja suunnistajille suunnattaviin palveluihin sekä viestintään. Viestinnän 

osalta muutokset ovat isoimmat, kun Suunnistaja -lehti on ulkoistettu Kustannus Oy Juoksijan 

kustannettavaksi. Lehti kuitenkin vaalii jatkossakin perinteitä suunnistuksen omana erikoislehtenä. 

Uudistuksella haetaan tilaajamäärän kasvua lisenssisuunnistajien ja seurakentän ohella erityisesti 

kuntosuunnistajista, joiden määrä on koko ajan ollut kasvussa.  

Toiminnan esittely lähtee johdannon kautta liikkeelle nuorisotoiminnan ja koulutuksen 

muodostamasta 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. 

Lokakuussa toimintasuunnitelma oli käsittelyssä henkilöstön tiimipalavereissa ja hallitus puolestaan 

käsitteli toimintasuunnitelmaa kaksi kertaa, joista jälkimmäisessä kokouksessa 5.11. hyväksyttiin 

toimintasuunnitelma ja talousarvio liittovaltuustolle esitettäväksi. 

 

Suunnistuksen strategia 

Suunnistuksen strategia on voimassa 

vuoteen 2020. Uuden strategian 

päivitystyö aloitetaan keväällä 

liittovaltuuston evästyksellä ja uusittu 

strategia hyväksytään liittovaltuuston 

syyskokouksessa. 

Nykyisessä strategiassa on keskeistä 

ymmärtää ja reagoida suunnistuksen 

rakennemuutokseen. Lisenssi-

suunnistajien määrä vähenee samaan 

aikaan, kun sekä kuntosuunnistus-

suoritusten että suunnistusta 

harrastavien määrä kokonaisuutena 

kasvavat. Tämä aiheuttaa mm. 

seuraavat johtopäätökset: 

• Keskeisiä kulmakiviä tulevaisuu-

dessakin ovat menestys, näkyvyys, 

suunnistajien määrä. 

• Kaikki noin 60 000 lajin harrastajaa 

luovat yhdessä lajin tulevaisuuden.  
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• 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.  

 

Tulevat muutokset valtionavuissa ja seuraukset liiton toiminnalle 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on uudistamassa valtionavustusten kriteerejä. Uudet kriteerit 

otetaan voimaan vuonna 2021, eli vuoden 2020 avustukset myönnetään vielä nykyisillä kriteereillä. 

Tuleviin kriteereihin varautuminen on syytä kuitenkin aloittaa jo vuoden 2020 aikana, koska 

muutoksella voi olla merkittäviä vaikutuksia liiton taloudelle. Avustuskriteereissä on viisi kriteeriä: 

(1) harrastajalisenssien lukumäärä, painopisteenä erityisesti lapset ja nuoret, (2) seurajäsenten 

määrä, (3) kokonaismenot, (4) jäsenseurojen lukumäärä ja (5) yhteiskuntavastuu.  

Lisenssien lukumäärän merkitys tulevissa kriteereissä korostuu yli muiden, painoarvon ollessa 50 % 

kaikista kriteereistä. Suunnistuksen lisenssimäärät ovat viimeisen 10 vuoden aikana vähentyneet 

reilusti. Muuttuvat kriteerit ja suunnistuksen lisenssimäärien pieneneminen tarkoittaa 

Suunnistusliiton tulevaisuuden kannalta ainakin seuraavia asioita. Ensinnäkin rekisteröityneiksi 

harrastajiksi pitää pystyä laskemaan suorien lisenssien lisäksi myös esim. Rastilippua käyttävät eri 

henkilöt. Toiseksi oman varainhankinnan merkitys korostuu paljon enemmän kuin mitä tähän asti. 

Käytännössä maajoukkuetoiminnan ja muun liiton toiminnan tulee aiempaa enemmän pohjautua 

omalle varainhankinnalle. Muutokset ovat niin suuria, että suomalaisen suunnistuksen pitää ottaa 

mallia esim. Virosta ja Ruotsista siitä, miten kuntosuunnistus ja iltarastit tuottavat ison osan 

lajiliiton tuotoista. Suomalaisen mallin hakemiseen tarvitaan yhteistyötä kaikkien suunnistuksen 

sidosryhmien kanssa ja erityisesti seurat ovat keskeisessä asemassa. 

 

Toimintasuunnitelman keskeiset nostot 

Toimintasuunnitelman keskeisiä nostoja laajan perustoiminnan lisäksi ovat seuraavat: 

 

• Koulutus Koulutukset muokataan uusiksi. Nykyiset viikonloppuja sitovat 

koulutukset eivät houkuttele osallistujia. Koulutuksista tehdään 

lyhytkestoisempia. Ilmoittautumiset ja koulutusten hallinta siirretään 

SuomiSport -palveluun, mikä vähentää hallinnollista työtä. 

Materiaalien uudistusta sähköiselle alustalle selvitetään. 

 

• Lapset ja nuoret Lasten ja nuorten superviikonloppu järjestetään elokuussa. Nuorten 

Jukola, INOV-8 finaali ja Kultainen kompassi yhdistetään samaan 

viikonloppuun. 

 

• Huippusuunnistus Suunnistuksen valmennuskeskusyhteistyö aloitetaan Liikuntakeskus 

Pajulahden kanssa. 

Suunta Huipulle -seuraprojekti toteutetaan yhdessä Suunta Huipulle 

leirityksen ja valmentajakoulutuksen kanssa.  
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• Kilpailut Selvitetään seurattomien osallistuminen kilpailuihin. 

 

• Rastilippu Rastilippua kehitetään niin, että sen käyttö yleistyy entisestään. Lisäksi 

sivuston kautta tavoitellaan mainostuloja, koska sivuston kävijämäärät 

ovat niin merkittävät.  

 

• Kuntosuunnistus Laaditaan tiekartta siitä, miten Suunnistusliitto saa tulevaisuudessa 

osuuden kuntosuunnistusten tuotosta. 

 

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 2020 
 
Suunnistus menestyy 
 

 Mitalitilastot (kaikki lajit, aikuisten MM-

kisat) 

 Huippuseurojen määrä  

 
 Palkattujen valmentajien ja 

seuratyöntekijöiden määrä 

 

 top 3  

 

 Vuonna 2020  tulee 1-2 uutta 

huippu-urheilun tähtiseuraa. 
 

 Enemmän kuin 2019 

 
Suunnistus näkyy  

 Televisioaika ja katsojamäärät 

 

 

 

 Printti, web, someseuranta   

 

 YLE televisioi suunnistuksen MM-

kilpailut ja maailmancupin sekä 

Jukolan viestin.  

 

 mediatilaa säilyy 

mahdollisimman hyvällä tasolla 

pienemmistä resursseista 

huolimatta 

 
Yhä useampi 
suunnistaa  

 Suunnistussuoritusten  määrä (kuntorastit 

+ kilpailut) 

 Suunnistajien lukumäärä 

 
 
 
 

 Lasten ja nuorten Tähtiseurat 

 

 400 000 kuntosuunnistus- ja 

100 000 kilpailusuoritusta 

 Rastilipussa yli 40 000 eri 

suunnistajan suoritus. Lisenssien 

määrä 10 000. 

 Rastilipussa yli 3000 tapahtumaa 

ja yli 200 000 tulosta. 

 Tähtiseurojen lkm  30 kpl 

 
Talous 
 

 Liiton oman varainhankinnan osuus 

kaikista tuloista 

 

 Yhteistyökumppanisopimusten arvo € 

 

  suunnitelma valmis, miten 

riippuvuus OKM tuesta vähenee 

(kilpailu- ja kuntosuunnistus) 

 20 000€  enemmän kuin 2019 
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2 Seura- ja nuorisotoiminta 

 

Suunnistuksen strategiassa vuosille 2016–2020 elinvoimaiset suunnistusseurat on nostettu yhdeksi 
tärkeimmäksi suunnistuksen kulmakiveksi. Elinvoimainen seuratoiminta houkuttelee niin 
harrastajia kuin toimijoitakin tarjoten heille monipuolisia mahdollisuuksia lajin harrastamiseen. 
Seurat voi myös profiloitua keskittyen haluamaansa toimintaan koostaan ja toiminnan 
painopisteistään riippuen. 
 

Seura- ja nuorisotoiminnan päätavoitteita ovat:   
• laadukas seuratoiminta houkuttelee   
• yhä useampi lapsi, nuori ja perhe suunnistaa  
• monipuolinen koulutustarjonta 
• laadukkaat lasten ja nuorten kilpailut sekä tapahtumat 
  
Seura- ja nuorisotoiminnan tehtävänä on tarjota seuroille palveluita, tuotteita ja tukea 
seuratoiminnan kehittämiseen sekä lasten ja nuorten toiminnan edistämiseen ja kehittämiseen. 
Toiminnan tukena toimivat mm. seuratoimintaryhmä, kouluttajaverkostot sekä Olympiakomitean 
sidosryhmät.  
 
Seuratoiminnassa hyödynnetään Olympiakomitean Tähtiseura -laatuohjelmaa. Vuonna 2020 
Suunnistusliitto on mukana Tähtiseura-laatuohjelmassa seuraavilla seuratoiminnan osa-alueilla: (1) 
lapset ja nuoret sekä (2) huippu-urheilu. 

  

Seuratoiminta 

Tavoite  Tehtävä  Seuranta  
 
Seuratoiminta on 
vetovoimaista 
 
Seurojen toimintaa 
kehitetään ja tuetaan:  
- seurajohto,  
- lapset & nuoret,  
- huippu-urheilijat 
  
  

  
Tähtiseura-verkkopalvelun käyttö ja seurojen 
toiminnan tukeminen palvelun avulla 
  
Tähtiseura-laatuohjelman ja Tähtimerkin osa-
alueet Suunnistusliitossa:  
- lasten & nuorten Tähtiseurat  
- huippu-urheilun Tähtiseurat, jotka ovat 
huippusuunnistuksen vastuulla 
  
Suunta Huipulle –seuraohjelman toisen vaiheen 
toteuttaminen yhteistyössä huippusuunnistuksen 
kanssa.  
  

 
Seurojen lukumäärä 
verkkopalvelussa kasvaa 
  
 Tähtiseurojen määrä säilyy 
ennallaan ja laatu varmistetaan 
auditoinneissa (n. 30 kpl lasten 
ja nuorten Tähtiseuraa) ja 
huippu-urheilun osalta lkm (1-6 
kpl)  
  
Seurojen määrä ja 
palaute ohjelmassa  

Seuratoimijoiden 
osaamista kasvatetaan 
  

Suunnistusseminaari 
 
Tähtiseurapäivät (Olympiakomitea) 
 
Ohjaaja- ja valmentajakoulutukset:  
Tervetuloa ohjaajaksi (TOK-verkkokoulutus), 
ohjaajakoulutus, valmentajakoulutus taso 1 
-koulutusten kehittäminen (sähköiset materiaalit, 
etäkoulutukset) 
-ilmoittautumisten ja laskutuksen helpottaminen  

Osallistujien lkm, palautekysely 
 
Osallistuvat seurat (lkm)  
 
Toteutuneet koulutukset, 
osallistujamäärät, palautekyselyt 
 
Uusien koulutusten 
kehittäminen ja toimintatapojen 
kehittäminen 

Seurat hyödyntävät 
OKM:n seuratuki -
rahoitusta   

 Seuroja tuetaan seuratuen ja muiden 
rahoitusten haussa  
  

 Laadukkaiden hakemusten 
määrän kasvu (lkm)  
Myönnetyt avustukset (€) 
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Nuorisotoiminta 

Tavoite  Tehtävä  Seuranta  
Lasten ja nuorten 
kilpailutapahtumat ovat 
laadukkaita  
   
Seuroissa ja 
tapahtumissa 
huomioidaan eritasoiset 
harrastajat   

 Lasten ja nuorten kilpailutapahtumien 
laadun varmistaminen  
- Lasten ratojen laatiminen –koulutus 
(järjestelyt)  
-viestintä ohjeista ja käytänteistä järjestäjille 
-kannustetaan erilaisten tapahtumien 
järjestämiseen 
  

 Koulutuksien volyymi, 
palautekyselyt  
  
 
Tapahtumien lukumäärä ja 
osallistujamäärä. 

Seurat tietävät lasten ja 
nuorten toiminnan 
linjauksista ja 
valmennuksesta 
 
Materiaalituotanto ja 
myynti  
 
 
 
Viestintä 

Vauhtia! Taitoa! Kanttia! –valmennuslinjaus, 
suunnistajan polku, Lasten ja nuorten 
suunnistusratojen taitotasojen linjaus  
  
Seurojen koulutukset ja materiaalit  
-Vanhempien vinkkivihko, Ohjaajan opas, 
Hippo-suunnistuskoulu, Lasten ratojen 
laatiminen (esimerkkiradat sähköisessä 
muodossa)   
  
Viestinnän kehittäminen ja kohdentaminen 
-Nettisivut, FB, Twitter, IG, uutiskirje 
-Painotus ketterään viestintään ja 
tavoitettavuuteen/tehokkuuteen 

Verkoston laajuus, kontaktien 
määrä, aktiivisuus sosiaalisessa 
mediassa  
  
  
Materiaalitilausten määrä 
 
 
 
 
Toimialakohtaisten uutiskirjeiden 
sijaan yksi yhteinen suunnistuksen 
uutiskirje 

Yhä useampi lapsi, nuori 
ja perhe suunnistaa. 
Laji koetaan 
houkuttelevana.   
  
  
  

Seurojen suunnistuskoulut ja Hippo-
suunnistuskoulut  
- materiaalin kaksikielisyys 
 
Koulusuunnistuksen kehitystyö ja yhteistyö 
eri tahojen kanssa: 
-koulut, seurat, aluejärjestöt, muut 
-materiaalien kehittäminen 

Hippo-suunnistuskoulujen 
toteutuminen, tavoite 40 koulua 
Lasten ja nuorten määrä  
  
Opettajakoulutukset 
Koulu kartalla-sivuston ylläpito  
Koulu kartalla -tapahtumia 
toteutetaan yhteistyössä seurojen 
kanssa(lkm)  
Koulusuunnistusviikko   

Nuoret 
seuratoiminnassa  
  

Toimintamallien ja kannustimien 
kehittäminen nuorten saamiseksi mukaan 
seuratoimintaan ja tapahtumanjärjestelyihin:  
 
Nuorten vaikutusmahdollisuudet toiminnan 
kehittämiseen. 
 
Sporttitetti-mallin markkinointi 

Toiminnan aktiivisuus ja 
toimintaan osallistuvien määrä, 
viestinnän aktiivisuus  
 
Nuorten edustaja 
seuratoimintaryhmässä. 
 
Seuroissa toteutettavat 
Sporttitetit 

Laji houkuttelee nuoria:  
Leirit ja 
kilpailutapahtumat   
  
Nuoret oppivat 
harjoittelemaan lajin 
edellytysten mukaisesti  
  
Nuorten tapahtumat 
vahvistavat seurojen 
nuorisotoimintaa  

 
Nuorten leiritykset:   
- Leimaus-leiri   
- VOL (hisu, suunnistus)  
  
Nuorten kilpailutapahtumat: 
- Nuorten Jukola  
- Kultainen kompassi   
- INOV-8-liiga  
 
Nuorten superviikonloppu, jossa kolme 
edellistä yhdistetään yhdeksi 
tapahtumakokonaisuudeksi. 
 
Kehitetään tapahtumia laadukkaiksi ja 
kiinnostaviksi. Nuorten osallistaminen 
järjestelyihin seurojen kautta.  

 
Leireille osallistuvien nuorien 
määrän kehitys, palautteet  
  
Lasten ja nuorten määrä ja 
määrien kehitys:  

- Nuorten Jukolan joukkuemäärä 
säilyy nykyisellä tasolla, 

- INOV-8-liigan osallistujamäärä 
kasvaa,  

- Kultaisen kompassin 
joukkuemäärä kasvaa 
  
 
Tapahtumien laatu, näkyvyys ja 
tunnettavuus  

  



 
7 

 

3 Huippusuunnistus 

Huippusuunnistuksen tavoite on olla kolmen parhaan maan joukossa kaikissa lajeissa. 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. Liiton tehtävänä on 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 2020 toiminnassa toteutuvia merkittäviä uudistuksia ja muutoksia ovat:  
Suunnistus 

• Valmennuskeskusyhteistyö Pajulahden kanssa: leirityksen lisäksi, mm. 
kärkiurheilijoiden korkeanpaikan harjoittelun tehostaminen ja fyysinen testaus 

• Fyysisen suorituskyvyn ja juoksuvauhdin kehitys ja seuranta 

• Suunnistustaidon kv. Vaatimustason (helpot “juoksuvälit”, rytmitys ym.) 

huomioiminen valmennuksessa ja kansallisten huippukilpailujen ratasuunnittelussa 

• Väliaikarastin toimintatapojen kehittäminen 

• Suunnistusmaajoukkueen yhteistyön tiivistäminen muiden kestävyyslajien kanssa 

• Tähtiseuravalmentajien hyödyntäminen maajoukkueleirityksessä 

• Team 2025 -ryhmän valmennuksen kehittäminen (mm. urheilupsykologi, 

henkilökohtaiset pelikirjat) 

Hiihtosuunnistus 

• Lajiharjoittelun lisääminen 

• Fyysisen harjoittelun asiantuntija osana tiimiä 

• Kv. yhteistyön lisääminen muiden maajoukkueiden kanssa 

• Selvitetään mahdollisuus päätoimisen hiihtosuunnistusvalmentajan palkkaamiseen 

yhteisrahoituksella (SSL/Santasport/HUY) 

• Maajoukkuetoiminnan kohdentaminen kärkiurheilijoihin 

• Santasport valmennuskeskuksena, akatemioiden asiantuntijapalvelujen käyttö  

• Talentit osa maajoukkuetta; talenttien tavoitteen asettelun ja kokonaisvaltaisen 

valmennuksen tukeminen 

Pyöräsuunnistus 

• Valmistautuminen 2021 kotikisoihin.  
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Osaamisen kehittäminen ja huippusuunnistuksen tukitoimet  
 

Tavoite  Tehtävä  Seuranta  
Valmennus- ja 
koulutusjärjestelmä tukee 
urheilijoiden toimintaa, 
kehittymistä ja 
menestymistä.  
  
  
  

Huippu-urheilupäällikön ja vastuuvalmentajien 
johdolla eri lajien valmennus-/tukihenkilötiimien 
rekrytointi ja johtaminen  
  
Valmennuskeskuksen (Pajulahti) ja 

urheiluakatemioiden (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, Pajulahti, urheiluakatemiat, HU 
Tähtiseurat, SUEK, PV) 
  
Urheilijan polun nuoruusvaiheen tukeminen 
valmennusleiritoiminnalla (yläkoululeiritys, 
Suunta Huipulle -leiritys, Leimaus-leiri)   

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

Koulutuksiin osallistuvien 
valmentajien osaamisen 
kehittäminen 

Laadukas, linjan mukainen koulutus (tasot 2 ja 3, 
valmennusseminaari)  
   
Yhteistyö ja koordinointi seura- ja 
nuorisotoiminnan kanssa (taso 1)  
 
Suunta Huipulle -seuraohjelmassa seurojen 
urheilutoiminnan, organisaation ja resurssien 
kehittäminen huippusuunnistuksen 
näkökulmasta.  

Palautekysely osallistujille 
kurssin/seminaarin päätteeksi  
  
 
 
 
Suunnistuksen huippu-urheilun 
Tähtiseuran laatutekijöiden 
avulla toiminnan arvioiminen. 

Osaavien valmentajien 
määrän lisääminen 

Vauhtia! Taitoa! Kanttia! –valmennuslinjauksen 
mukainen viestintä  
 
Taso 2 -valmentajakoulutus yhdistettynä Suunta 
Huipulle -leiritykseen ja -seuraohjelman  
2. vaiheeseen (2019-2020). 
 
Yläkoululeirityksen, Suunta Huipulle -leirityksen 
ja VOL-leirien avulla nuorten valmentajien 
osaamisen kehittäminen  
  
Huippusuunnistusryhmän sparraus   

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

  
   

 

Valmennus- ja maajoukkuetoiminta  

Maajoukkuetoimintaa on kaikissa neljässä lajissa: suunnistuksessa, hiihtosuunnistuksessa, 

pyöräsuunnistuksessa ja tarkkuussuunnistuksessa. Suunnistuksessa (100 %) ja hiihtosuunnistuksessa 

(50 %) on päätoiminen päävalmentaja.  Suunnistuksessa sekä hiihto- ja pyöräsuunnistuksessa on 

aikuisten ja nuorten valmennusryhmät, jotka koostuvat maajoukkueurheilijoista ja tulevaisuuden 

talenteista. Suunnistuksessa valmennusta on keskitetty kolmeen urheiluakatemiaan Helsingissä, 

Tampereella ja Turussa. Näissä on liiton valmennusjohdon valitsemat valmennusryhmät, joiden 

valmennuksesta vastaavat päätoimiset nuorten olympiavalmentajat. 
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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 seura- ja 

nuorisotoiminnan kanssa (yläkoululeiritys, 

Suunta Huipulle –leiritys, VOL)  

Kokonaisvaltainen kehittymisen 
seuranta: 
(maajoukkuevalmentajat, NOV:t, 
henkilökohtaiset valmentajat, 
HU Tähtiseuravalmentajat)   
  
Valmennusjohdon ja 
asiantuntijatiimin 
sparrauskokoukset 
1krt/kk (Väliaikarasti) 
  
Akatemian vuosikellon 
toimintojen toteutuminen  
  
Palautekysely urheilijoille 
kauden päätteeksi  

  

 Arvokilpailut   
 

Tavoite  Tehtävä  Seuranta  

Suunnistus  

  

Menestys pääkilpailuissa  

  

Aikuisten maajoukkueen kilpailut:  

- MM, Tanska 

- EM, Viro 

- maailmancup (Sveitsi, Viro, Italia)  

- Euromeeting, Tshekki 

Aikuisten muut kv. kilpailut: 

- Opiskelijoiden MM, Venäjä 

Nuorten maajoukkueen kilpailut:  

- nuorten MM, Turkki  

- 18- ja 16-v. EM, Unkari  

- nuorten Eurooppacup, Belgia  

Mitalitilastot  

  

Top 10 -tilastot  

Hiihtosuunnistus  

  

Menestys pääkilpailuissa  

Aikuisten maajoukkueen kilpailut:  

 - EM, Venäjä  

 - maailmancup (Latvia, Venäjä) 

Aikuisten muut kv. kilpailut: 

- Opiskelijoiden MM, Suomi 

Nuorten maajoukkueen kilpailut:  

- nuorten MM ja 17-v. EM, Latvia   

Mitalitilastot  

  

Top 10 -tilastot  

Pyöräsuunnistus  

  

Menestys pääkilpailuissa  

  

Aikuisten maajoukkueen kilpailut:  

- MM, Tshekki 

- EM, Portugali 

- maailmancup (Portugali, Tshekki, Suomi) 

Nuorten maajoukkueen kilpailut:  

- nuorten MM, Tshekki 

- 17-v. EM, Portugali   

Mitalitilastot  

  

Top 10 -tilastot  

Tarkkuussuunnistus  

  

Menestys pääkilpailuissa  

Maajoukkuetoiminta:  

 - MM, HKG 

 - EM, FIN 

 - pohjoismainen maaottelu 

Mitalitilastot  

  

Top 10 -tilastot  
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4 Tapahtumat 

Tapahtumat pitävät sisällään kansallisen kilpailutoiminnan, karttatoiminnan sekä 

harrastesuunnistuksen.  

Vuonna 2020 kilpailu- ja harrastetapahtumien osalta tulee mietittäväksi OKM:n vuonna 2021 

käyttöönotettavat uuden valtionapukriteerit, joissa lisenssien lukumäärän merkitys korostuu. 

Lisenssimäärän kasvattamiseksi on mietittävä kilpailutoiminnan kehittämistä, mm. 

seurasidonnaisuudesta luopumista. Tämän lisäksi rekisteröityneiksi harrastajiksi pitää pystyä 

laskemaan suorien lisenssien lisäksi myös esim. Rastilippua käyttävät eri henkilöt. Tämän asian 

selvittäminen liittyy harrastesuunnistukseen ja Rastilipun kehittämiseen. 

OKM:n uudistuvat kriteerit todennäköisesti merkitsevät valtionapujen pienentymistä. Tästä syystä 

suomalaisen suunnistuksen pitää ottaa mallia esim. Virosta ja Ruotsista siitä, miten 

kuntosuunnistus ja iltarastit voivat tuottaa osan lajiliiton tuotoista. Kysymystä ei ratkaista yhden 

toimintavuoden aikana, mutta asiasta laaditaan tiekartta ja se nostetaan keskeiseksi asiaksi mm. 

tulevassa strategiatyössä. 

 

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 2020 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.  

 

Kilpailijamaksut 

Kilpailijamaksu porrastetaan osallistujamäärien mukaan. Vuonna 2020 Suunnistusliiton osuus on 

edellisvuoden tasolla. Jukolaa, suunnistusviikkoja ja Finnspringiä koskeva kansainvälisten kilpailujen 

maksu pidetään ennallaan (5 %).  

Liittohallitus voi tarvittaessa myöntää seurojen kokeiluihin taulukosta poikkeavia kilpailijamaksuja, 

joilla kannustetaan suunnistuksessa ympärivuotiseen kilpailutoimintaan. 
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Osallistujamäärä SSL:n osuus 
% 

0–150 0 % 

151–300 10 % 

301–700 15 % 

701– 18 % 

 

Lisenssi ja vakuutus 

Lisenssimäärien odotetaan hieman pienentyvän vuoden 2019 tasosta. Lisenssihinnat vuonna 2020 
ovat alla olevan taulukon mukaiset, mikäli vakuutushinnat pysyvät edellisvuoden tasolla. 
Kilpailulisenssit ja vakuutukset lunastetaan Suomisportin ja kuntosuunnistajan vakuutus 
Suunnistusliiton verkkokaupan kautta.  

Lisenssilaji Lisenssin 
hinta 2020 

Vakuutuksen 
hinta 2020 

Yhteensä 

aikuisten kilpailulisenssi 39 €  63 € 102 € 

15–18 vuotiaiden kilpailulisenssi 19 €  20 € 39 € 

12–14 vuotiaiden kilpailulisenssi 9 €  10 € 19 € 

0–11 vuotiaiden kilpailulisenssi 9 €  10 € 19 € 

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 € 

 

Kansainväliset arvokilpailut 

Vuoden 2020 aikana kansainvälisinä arvokilpailuina järjestetään tarkkuus- ja pyöräsuunnistuksessa. 

Toukokuussa järjestetään tarkkuussuunnistuksen EM-kilpailut. Pyöräsuunnistuksessa järjestetään 

maailmancupin osakilpailut sekä veteraanien MM-kilpailut syyskuussa. Lisäksi suunnistuksessa, 

pyörä-, hiihto- ja tarkkuussuunnistuksessa järjestetään maailmanrankiosakilpailuja (WRE). 

Suomi on saanut tuleville vuosille lukuisia arvokilpailuja: pyöräsuunnistuksen MM-kilpailut 2021, 

hiihtosuunnistuksen MM-kilpailut 2022 ja suunnistuksen MM-kilpailut 2025. Näiden tapahtumien 

valmistautumisessa ollaan aktiivisesti mukana. 
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Kilpailutoiminta 

Tavoite  Tehtävä  Seuranta  
Kilpailujen järjestelyohje 
tehdään valmiiksi ja otetaan 
käyttöön  

Ohje tehdään valmiiksi kevään aikana. 
Edesautetaan kilpailujärjestäjiä ottamaan 
käyttöön uusi ohje.  

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

Kilpailukalenterin 
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. Päätetään 
osallistuminen kilpailuihin 
ilman seurasidonnaisuutta. 

Lisää harrastesuunnistajia 
mukaan kilpailuihin  

Kannustetaan seuroja järjestämään avoimia 
sarjoja kilpailujen yhteydessä ja 
markkinoimaan sekä avoimia sarjoja että 
kilpailusarjoja harrastesuunnistajille.   

Tiedotusta ja kannustusta 
avoimista sarjoista on tehty 
seuroille.   

Vähän kilpailevien lisenssin 
lunastamisen parantaminen  

Markkinoidaan Suomisport-palvelun kautta 
mahdollistettua kertalisenssiä  

Kertalisenssien määrä 
kaksinkertaistuu vuodesta 
2019  

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.  

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.  

 

 

Harrastetapahtumat 

 

Harrastesuunnistusta edistetään toimivalla Rastilippu -järjestelmällä. Rastilippu on 

vakiinnuttanut paikkansa tunnettuna kuntosuunnistussivustona. Sivun kävijämäärät 

ovat huomattavat ja v. 2019 Rastilipusta löytyi yli 41 000 erillisen suunnistajan tulokset. 

Tuloksia vuositasolla tulee noin 200 000 suoritusta. Haasteena Rastilipussa on se, että 

rekisteröityneitä käyttäjiä ja sitä kautta maksusuorituksia liikkuu huomattavan vähän. 

Toimintavuoden aikana tehdään Rastilippuun alkuvuodesta pieniä uudistuksia Vincit Oy:n toimesta. 

Nämä keskittyvät markkinointiin ja tunnettuuden edelleen kasvattamiseen. Tavoite on saada 

rekisteröityneitä käyttäjiä lisää. Liiton markkinointi tuotteistaa ja myy Rastilippuun mainoksia, mikä 

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

Rastilippu toimii ja houkuttelee käyttäjiä. 
Palvelu markkinoidaan mm. Suunnistajassa ja 
liiton somekanavissa. 
  
Opastetaan seuroja palvelun käyttöönotossa, 
kuntorastikäytänteiden kehittämisessä ja 
palvelun käyttäjien opastamisessa.  
  
Kontaktoidaan seuroja ja suunnistajia monilla 
erilaisilla tavoilla.  
  

 Rastilippu-palvelun käyttö on 
laajentunut:  
- Palvelussa on 200 seuran 
tapahtumat, yhteensä 3000 
tapahtumaa.  
- 100 seuraa on ottanut Rastilippu-
palvelussa käyttöön 
ilmoittautumisen ja maksamisen 
toiminnot.  
- Palveluun on viety 200 000 
tulosta.  
- Palvelussa on tehty 50 000 
ilmoittautumista, joista puolet 
sisältää maksutapahtuman.  
  

Laji tuodaan ihmisten 
lähelle  

MOBO-ratojen markkinointi sekä seuroille 
että käyttäjille.  
  
Kannustetaan seuroja kirjaamaan World 
Orienteering Day (WOD) tapahtumat 
järjestäjätahon verkkopalveluun.  

MOBO-ratojen määrä ja 
suoritusten määrä on suurempi 
kuin 2019. 
  
Tapahtumat on kirjattu 
verkkopalveluihin. 

Suunnistusliitto saa 
osuuden 
kuntosuunnistusten 
tuotoista tulevaisuudessa 

Laaditaan yhteistyössä liittovaltuuston ja 
seurojen kanssa tiekartta siitä, miten liitto saa 
tulevaisuudessa osuuden kuntosuunnistusten 
tuotosta. 

Toimeenpano tulevassa 
strategiassa ja tulevissa 
toimintasuunnitelmissa. 

 

 

Karttatoiminta 

Karttatoiminnan tehtäviä ovat kartantekijöiden ja ratamestareiden kouluttaminen ja neuvonta, 

päätapahtumien ja arvokilpailuiden tekninen tukitoiminta, kartoituksen yleinen kehittäminen ja 

teknisen kehityksen seuraaminen, laadunvalvonta sekä karttarekisterin ylläpitäminen ja seuroille 

jaettava SSL:n karttaraha. SSL:n karttatoiminnan puitteissa avustetaan, ohjataan ja neuvotaan myös 

pienempien tapahtumien kartanvalmistusta ja ratamestarityötä, jos tukea pyydetään. 

Vuonna 2020 on karttatoiminnan yhtenä päätehtävänä karttojen uusien kuvausohjeiden 

käyttöönotto ja opastaminen käyttäjille. Sprinttisuunnistuskarttojen uusi kuvausohje 

(ISSprOM2019) tulee voimaan vuoden 2020 alussa sekä suunnistuskarttojen kuvausohjeen 

ISOM2017-2 viimeisimmät päivitykset ohjeistetaan tehokkaasti suomalaisille käyttäjille (ohjeistus, 

neuvonta, materiaalipankki). Karttojen paino- ja tulostustekniikan mahdollisuuksia seurataan ja 

testataan aktiivisesti.  Arvokilpailuiden karttojen offsetpainatuksessa otetaan kokonaisuudessaan 

käyttöön CMYK-tekniikka vuonna 2020 (yleisin painotekniikka kaikkialla painotuotteissa). 

Karttatoimintaa hoitavat oto-henkilönä työskentelevä karttavastaava-karttasihteeri sekä 

tarvittaessa tuntityönä avustavat asiantuntijat. Luottamushenkilöistä koostuva karttaryhmä tekee 

suurimmat ja tärkeimmät päätökset. 
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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  

SSL:n karttarahan jakaminen seuroille  SSL: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. 
Päivittäinen valmius reagoida 
konsultointipyyntöihin ja vastata 
kysymyksiin.  

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  

Tilanteeseen sopivien 
painatus- ja 
tulostustekniikoiden 
ohjaaminen 

Opastetaan erilaiset tulostamisen 
ratkaisut sekä offsetpainaminen (CMYK-
tekniikka). Myös säänkestävät 
materiaalit. 

Kilpailutapahtumien kokemukset. 

 



 
15 

 

5 Markkinointi ja viestintä 

Markkinoinnin ja myynnin tehtävä on kumppanuusmyynnin lisääminen ja myyntituotteiden 

kehittäminen. Myynnin kasvattaminen tapahtuu kumppanimäärän lisääntyessä ja 

tapahtumamyynnin kehittyessä. Pitkien kumppanuussopimusten myötä resursseja vapautuu lisää 

myyntiin sekä tuotekehitykseen. Toisaalta vapautuvia resursseja sitoo sopimusmäärien kasvaessa 

sopimusten toteuttaminen ja tavoitteiden seuranta sekä kumppanuusverkostosta huolehtiminen. 

Muu markkinoinnin toiminta on tukitoimintoja sekä sisäisesti Suunnistusliitossa että ulkoisesti 

kohdistuen suunnistusseuroille ja -tapahtumille. 

Kävijä- ja seurantatutkimukset tukevat markkinoinnin ja myynnin toteutusta. Tutkimukset lajista, 

harrastajista ja tapahtumista auttavat suunnistusliiton myynnin lisäksi seuroja urheilija-, seura- ja 

tapahtumamarkkinoinnissa.   

Vuoden 2020 merkittävät markkinoinnin painotukset: 

• Kumppanuustoiminnan kasvattaminen ja laajentaminen 

• Rastilipun markkinointi 

• Suunnistajalehden ulkoistuksessa avustaminen  

• Suunnistusliiton viestintätoiminnan tukeminen  

• Yhteistyökumppaneiden yhteistoiminnan lisääminen ja verkostoitumisen kehittäminen 

 
Viestinnän osalta vuodelle 2020 resurssit ovat selkeästi pienemmät kuin aiemmin, mikä väistämättä 
tulee näkymään myös ulospäin.  
 
Suunnistaja-lehti on tärkeä osa suunnistusyhteisöä. Lehden kustantajana toimii vuodesta 2020 
alkaen Kustannus Oy Juoksija ja omistajana säilyy Suunnistusliitto. Lehti tehdään kustantajan ja 
liiton kanssa läheisessä yhteistyössä, mutta taloudellinen vastuu on kustantajalla. Lehden profiili 
sekä ulkoasu muuttuvat, ja lehdelle haetaan kasvua erityisesti kuntosuunnistajien suunnasta.  
 
Suunnistuksen televisiointi on kehittynyt viime vuosina niin sisällön kuin katsojamäärienkin 
suhteen. Vuonna 2020 Yle televisioi maailmancupin (sopimus vielä avoin), Jukolan ja MM-kisat sekä 
vuosikoosteen. Uutena asiana on hiihtosuunnistuksen saaminen YLE:n kanaville, kun osana SM-
viikkoa helmikuussa televisioidaan hiihtosuunnistuksen SM-takaa-ajo suorana lähetyksenä. Lisänä 
lajien medianäkyvyyteen on Suunnistusvalmentajat ry:n toteuttama Viestiliiga, joka saa IS-TV:llä 
hyvät katsojaluvut.  
 
Liiton oma viestintä organisoidaan aiempaa tiivistetymmin. Koska jatkossa viestintää hoitaa vain 
yksi henkilö, on liiton oma tekeminen aiempaa vähäisempää. Tärkeimmät tapahtumat kuten eri 
lajien MM-kilpailut uutisoidaan varmasti, mutta esimerkiksi kaikkien lajien kaikista SM-kisoista ei 
tehdä jatkossa omaa uutisointia. Freelancereita tullaan käyttämään myös jatkossa, ja huomattava 
osa eri kilpailujen viestinnästä tehdään freelancereiden avustuksella. Koska perinteinen 
printtimedia ei juuri enää lähetä toimittajia kilpailuihin, on liiton viestinnän tekemä uutisointi ja 
kuvapalvelu edellytys lajin näkymiselle printtimediassa. Viestinnässä korostuu myös some-viestintä, 
kun valmentajat voivat tehdä päivityksiä suoraan kisapaikoilta. 
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Markkinointi  
 

Tavoite  Tehtävä  Seuranta  
Liiton 
yhteistyökumppanien  
arvo 285 000 € (barter 
osuus 105 000) 
 
Liiton hankkimien 
Jukolan 
yhteistyökumppanien 
arvo 225 000 € (barter 
osuus 49 000€)  

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

Myyntityön ja kumppanimäärien 
seuranta  

Rastilippuun myydään 
kaupallisia mainoksia 

Rastilippu kehitetään yrityksille kiinnostavaksi 

kauppapaikaksi 

Yhteistoiminnan kehittäminen kumppanien 

kanssa 

Tutkimustiedon ja näkyvyysseurannan 

valjastaminen myynnin ja markkinoinnin tueksi 
 

Euromääräinen tuotto vuoden 

lopussa 

Uusien ja poistuvien 

kumppanuuksien seuranta 

Tutkimustiedon vaikutusten 
seuranta kumppanihankinnassa  

  
 
Viestintä  
 

Tavoite  Tehtävä  Seuranta  
Näkyvyys 
mahdollisimman hyvä 
pienentyneistä 
resursseista huolimatta 

Tiedotteet, -tilaisuudet, uutiskirjeet.  
Mediapalvelu (kuvapankki, urheilijaprofiilit).  
 
Uutisoidaan tapahtumat omissa julkaisukanavissa 
ja välitetään tiedotteet sekä kuvat muun 
valtakunnallisen median käytettäväksi.  
 
Nettisivut (suunnistusliitto.fi; suunnistus.fi; 
sslmedia.info; fin5.fi)  
Sosiaalinen media (Facebook, Twitter, 
Instagram), kampanjat   

Näkyvyysmittarit  
  
 
Kuvien, videoiden, tiedotteiden 
läpimeno mediassa  
 
 
Seuraaja- ja kävijämäärien 
kehitys, aktiivisuus   

Suunnistus näkyy TV:ssä   Tv-näkyvyyden tukeminen  
   

TV-aika ja katsojamäärä (ka)  

Suunnistajien oma 
aktiivisuus näkyvyyden 
lisääjänä   

Aktiivisuutta tukevat toimet. 
Esim. Jaetaan urheilijoiden sisältöjä sosiaalisessa 
mediassa sekä kannustetaan myös jakamaan 
Suunnistusliiton sisältöjä.   

   

Suunnistaja-lehden 
välittäminen nykyistä 
laajemmalle yleisölle  
    

Luodaan toimiva yhteistyö lehden kustantajan 
kanssa. Sisällöt suunnitellaan yhdessä.  
Vahvempi henkilöstön sitouttaminen sisällön 
tuotantoon.  

Tilaajamäärien kehitys   
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6 Hallinto 

Hallinto  

Liittovaltuusto kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiinsa keväällä ja syksyllä. Alustavasti 

liittovaltuuston kevätkokous on lauantaina 28.3. Tampereella ja syyskokous lauantaina 14.11. 

Liittovaltuuston kevätkokouksen yhteydessä pidetään myös joka kolmas vuosi pidettävä 

liittokokous. 

Liittohallitus vastaa operatiivisesta päätöksenteosta ja päätösten toimeenpanosta yhdessä liiton 

toimihenkilöiden kanssa. Liittohallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuoden aikana.  

Perinteinen aluekierros tehdään kevätkauden aikana 3-4 alueella ja syksyllä 3-4 alueella. 

Henkilöstö 

Työntekijöiden lukumäärä on 13. Huomioituna osa-aikaisuudet, on henkilöstön määrä 12 

henkilötyövuotta.  Työntekijät ovat: 

- Mika Ilomäki, toimitusjohtaja 

- Timo Saarinen, nuorisopäällikkö 

- Petteri Palmi, tapahtumapäällikkö 

- Aki Lindroos, markkinointipäällikkö 

- Timo Mikkola, viestintä 

- Sari Onninen, toimistopäällikkö 

- Katri Lindeqvist, seuravalmennuksen kehittäjä (40% työsuhde 1-8/2020) 

- Petteri Kähäri, huippu-urheilupäällikkö 

- Fredric Portin, päävalmentaja 

- Antti Örn, nuorten olympiavalmentaja 

- Jari Sipilä, nuorten olympiavalmentaja 

- Antti Harju, nuorten olympiavalmentaja 

- Jarkko Urpalainen, hiihtosuunnistuksen päävalmentaja (50%). 
 

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, yhdenvertaisuussuunnitelma ja työhyvinvointi  

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. Tilat olivat kaksivuotisella määräaikaisella sopimuksella vuokrattuna, 

mutta tammikuusta 2020 eteenpäin vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva. 

Vuonna 2018 hyväksytty Suunnistusliiton yhdenvertaisuussuunnitelma on voimassa vuoden 2019 

loppuun ja sisältää lukuisia ehdotuksia yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Yhdenvertaisuus-

suunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet tarkistetaan 2020. 
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Liiton henkilöstössä ja organisaatiossa tuli 2019 huomattavia muutoksia, kun henkilökunnan määrä 

väheni neljällä hengellä ja työtehtäviä jouduttiin organisoimaan uusiksi. Tästä johtuen 

työhyvinvoinnin kehittämiseen tulee kiinnittää huomiota 2020. 

 

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. 

 

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 Liikuntakeskus Pajulahti, 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 on Hannu Kottonen. IOF:n eri komissioissa toimii suomalaisia 
asiantuntijajäseniä, jotka vaikuttavat työryhmissään suunnistuksen kehittämiseen. Jäseninä omissa 
ryhmissään ovat Jaakko Lajunen (suunnistus), Jouni Lipponen (hiihtosuunnistus) sekä Ari Tertsunen 
(tarkkuussuunnistus). Olli Heinonen toimii lääketieteellisen ryhmän puheenjohtajana ja Hilkka 
Salmenkylä jäsenenä, mutta IOF lopettaa 2020 lääketieteellisen komission uudelleenorganisoinnin 
seurauksena.  
 
IOF:n kokouksissa Suomea edustavat puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Vuoden 2020 IOF 
yleiskokous pidetään Tanskassa MM-kilpailuiden yhteydessä. 
 

Pohjoismaisella tasolla pyritään löytämään NORD-kokouksissa yhteinen linja tärkeimmissä 

kysymyksissä IOF:n ja Euroopan liittojen suuntaan. Vuoden 2020 yhteinen pohjoismainen 

tapaaminen järjestetään Ruotsin liiton isännöimänä Tukholmassa tammikuussa 2020. 

 

IOF:n strategisia linjauksia ja muita kansainvälisiä asioita käsitellään säännöllisesti liittohallituksen 

kokouksissa. Keskeisenä Suomen tavoitteena kansainvälisesti on erityisesti mm. televisioinnin 
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kehittäminen niin, että lajin tv-tuotteille tulisi aiempaa enemmän markkina-arvoa ja näkyvyyttä. 

Suomi on pitkäjänteisesti ollut tv-näkyvyyden kärkimaa televisioiden kansainvälisistä tapahtumista 

suunnistuksen MM-kilpailut viimeisten kymmenen vuoden ajan ja viime vuosina myös kaikki 

maailmancupin osakilpailut. Maailmancupin televisioinnin osalta YLE:lle on tärkeää, että Suomessa 

järjestetään säännöllisesti maailmancupin osakilpailuja, esimerkiksi joka toinen vuosi. Lisäksi 

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

 

Vuosina 2020-2025 järjestetään Suomessa vuosittain IOF:n arvokilpailuja kaikissa neljässä lajissa, 

joten kansainväliset asiat ovat tältäkin osin säännöllisesti esillä. 
 

Ympäristöasiat 

Ympäristötoiminta aktivoitiin 2019 uudestaan, kun liitolle valittiin uusi ympäristöryhmä. Ryhmän 
toiminta jatkuu aktiivisena ja tukee liiton toimintoja. Suunnistusliiton ympäristöryhmän 
painopistealueet ovat: 

• seuroille ja maanomistajille tarjottavan informaation tuottaminen 

• lajin ympäristövaikutusten seuraaminen ja viestintä.  

• edunvalvonta ja seurojen maastonkäytön edellytysten edistäminen 

• jokamiehenoikeuksien toteutumisen ja kehityksen seuraaminen  

• kannanotot erilaisiin ympäristöasioita käsitteleviin lausuntoihin sekä 

Suunnistusliitto on mukana eri lajien edunvalvontaan ja ympäristöasioihin keskittyvän Ulkoilu-
foorumin työssä. Ulkoilufoorumi on noin 30 lajin tai järjestön rekisteröimätön edunvalvontayhteisö.  

Karttaryhmän tekemän selvityksen pohjalta annetaan suositukset säänkestävien karttamateriaalien 
aiempaa laajemmasta käytöstä, jolloin karttamuovien käyttöä voidaan vähentää. 

Talous 

Vuoden 2020 talousarvion loppusumma on 2 535 700 €. Vuoden 2019 talousarvion loppusumma 
oli 2 839 947 €. Toiminnan painopisteet ja tavoitteet kussakin yksikössä on kuvattu 
toimintasuunnitelmassa edellä.   

Talousarvio vuodelle 2020 on seuraava: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hallinto sisältää henkilöstökulut huippusuunnistuksen henkilöstökuluja lukuun ottamatta. 

Huippusuunnistuksen luvuissa omavastuut yhteensä 381 200 € ovat tuotoissa. Barter-sopimusten 

arvo on 105 000 € ja ne näkyvät huippusuunnistuksen kuluina. Poistojen osuus on 86 000€, joka on 

Talousarvio 2020 TUOTOT  KULUT  TULOS  

Seuratoiminta      61 900      96 241    -34 341  

Huippusuunnistus    416 000 1 262 000  -846 000 

Tapahtumat      48 000    314 675  -266 675 

Markkinointi ja viestintä      47 000    108 458    -61 458 

Hallinto      79 300   762 826    -683 526 

Varainhankinta 1 928 500     31 500 1 897 000 

Tulos yhteensä 2 580 700 2 575 700                    5 000 
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aiempia vuosia enemmän. Tässä on huomioitu Rastilipun investointi, joka on laadittu viiden vuoden 

poisto-ohjelmalla.  
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Liite 1. Suunnistusliiton tuotot ja kulut 2020 

 

Liiton tuotot koostuvat seuraavista: 

 

 
 

Liiton kulut koostuvat puolestaan seuraavista:  

 

 
 

 

855 000; 33 %

457 000; 18 %381 000; 15 %

295 000; 11 %

251 000; 10 %

80 000; 3 %

62 000; 2 %

38 000; 2 %

30 000; 1 %
89 500; 4 %

32 000; 1 %

TUOTOT
  OKM (sis. Karttaraha)

kilpailumaksut

Huippu-urheilun omavastuut

kumppanitoiminta

lisenssit

Olympiakomitea

osallistumismaksut (esim. koulutukset,
tapahtumat)

jäsenmaksut

Irma

Muut (mobo, emitag, TV-sopimus,
päätapahtumat)

Viestintä

1 261 000; 49 %

397 000; 16 %

108 000; 4 %

200 000; 8 %

58 000; 2 %

103 000; 4 %

96 000; 4 %

100 000; 4 %

29 000; 1 %

45 000; 2 %

57 000; 2 %
32 000; 1 %

86 000; 3 %

2 500; 0 %

KULUT
huippu-urheilu

henkilöstökulut (ei huippu)

markkinointi + viestintä

Karttatoiminta

tapahtumat

kiinteät kulut

seuratoiminta

Kv. Toiminta

varainhankinta

Järjestötoiminta

Irma

Kehityshankkeet

poistot

Muut
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Liite 2. Suunnistusliiton talousarvio 2020 

 

 


