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VISIOMME
Olemme kansainvälisesti menestyvä suunnistusmaa, 

jossa yhä useampi suunnistaa.



Suunnistusliitolla on ohjelmassa 4 eri suunnistuslajia

Suunnistus Hiihtosuunnistus Pyöräsuunnistus Tarkkuussuunnistus



ARVOMME

Suunnistus on menestyvä, houkutteleva, näkyvä, 
arvostettu ja kaikille sopiva urheilulaji. 

Jokaisen suunnistajan ja seuran toimintaa ohjaa 
rehellisyys, luonnon ja ympäristön kunnioittaminen 
sekä yhdenvertaisuus. Yhdessä toimien voimme olla 
maailman paras suunnistusmaa monella tavalla ja 
mittareilla 2025.  
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REITINVALINTAMME

 
Toimimme yhdessä, rohkeasti uutta kokeillen ja 
toimintaympäristön mahdollisuudet nähden. 

Jokainen suunnistaja, seura, muu toimija ja liitto ovat mukana 
omalla osaamiselle ja innolla yhteisellä radalla kohti maalia 
2025. 

Rastiväli kerrallaan ja oleelliseen keskittyen, ennakoiden 
ja havainnoiden toimintaympäristön muutoksia ja 
mahdollisuuksia. Omien vahvuuksien ja osaamisen kautta.
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Tapahtumat 
monipuolisia

Suunnistajia
75 000

Olemme paras 
suunnistusmaaOlosuhteet 

ja osaaminen 
mahdollistavat 
menestyksen
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Seurojen erilaisuus tunnistetaan. 
Isommissa seuroissa toiminta 
on ammattimaista; palkatulla 
toiminnanjohtajalla ja valmentajilla iso 
rooli. Pienemmillä seuroilla on tärkeä 
tehtävä esim kasvattajaseurana tai 
tapahtumia järjestävänä seurana. 
Kaikkia seurojen vapaaehtoistoimijoita 
arvostetaan. 

Lasten ja aikuisten suunnistuskoulut 
ovat laadukkaita, seurojen tuotteet ja 
palvelut ovat monipuolisia. Suunnistuskoulun 
toimintamaksuun sisältyy lisenssi ja vakuutus. 

Seurafoorumi kokoaa seuratoimijat säännöllisesti. 
Suomisport ja sen seurapalvelu ovat seuroissa ja 
suunnistustoiminnassa  
laajasti käytössä. 

Olosuhteet 
ja osaaminen 
mahdollistavat 
menestyksen



Seurojen tukeminen
- Kuntien karttarahat moninkertaistuvat yhdessä seurojen kanssa tehtävällä yhteistyöllä

- Koulutus on houkuttelevaa ja laadukasta

- Tähtiseura -ohjelmalla tuetaan seuratoiminnan kehittämistä 

Toimintatavat ja rakenteet 
- Liiton säännöt ja rakenteet vastaavat nykyaikaa (esim. alueiden tarpeellisuuden 

  selvittäminen)

- Suomisport ja Rastilippu ovat lajiyhteisömme laajassa käytössä

- Rahoituspohja on laajennettu ja vapaaehtoistoimijoiden rooli kasvanut 

Suunnistus lajina toimii vastuullisesti 
- Vastuullisuuteemme kuuluu hyvä hallinto, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo,  

   antidoping ja fair play, ilmasto ja ympäristö. Ilmastohaasteeseen tartumme 

   ennakkoluulottomasti.

Mikä on seuramme mahdollisuus vaikuttaa ja olla mukana?
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Tapahtumat
monipuolisia

Kilpailut ovat tapahtumia, 

jotka näkyvät ja 

houkuttelevat. Perinteisten kisojen 

ohella seurat järjestävät 

ns. kevyt- ja pienkisoja, joihin arkisin 

lähellä järjestettävinä on helppo 

osallistua.  



Päätapahtumat
- Jukola, MM- sekä SM-kilpailut näkyvät valtakunnallisilla TV-kanavilla.  

   Median muutoksessa striimaukset ja netti-TV:t täydentävät näkyvyyttä.

- Suomessa järjestettävät kansainväliset arvokilpailut näkyvät mediassa laajasti

- Jukola tunnetaan entistä laajemmin lajin näyteikkunana.

Kansalliset kilpailut
- Seurajäsenyys ei ole pakollinen arvokilpailuja lukuun ottamatta.

- Kilpailujärjestelmä on nykyistä monipuolisempi.  

- Uudet lasten ja nuorten tapahtumat houkuttelevat ja lajisääntöuudistuksen myötä ”kevyt- ja 

   pienkisoja” järjestetään säännöllisesti useilla alueilla talvikaudella sekä kesällä arkipäivinä. 

Muuta
- Seuroilla ja liitolla on kuntosuunnistuksesta yhteinen näkemys ja myös liitto saa osuuden 

  kuntosuunnistuksesta. Rastilipusta löytyvät kaikki kuntosuunnistustapahtumat. 

- Seurojen lisäksi erilaiset muut yhteisöt ja tapahtumajärjestäjät ovat osa suomalaista suunnistusta. 

- Ilmoittautumisen, rankin ja tapahtumahallinnan järjestelmä on uusittu.

Mikä on seuramme mahdollisuus vaikuttaa ja olla mukana?
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monipuolisia
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Suunnistajia 
75 000

OKM ohjaa lajiliittoja julkisen rahoituksen kautta. 

Vuodesta 2021 alkaen järjestöjen avustukset pohjautuvat 

todennettaviin liikkujiin: jäsen- tai harrastemaksun tai li-

senssin maksavien määrä sekä jäsenseurojen henkilöjäsen-

ten määrä. 

Suunnistuksessa vain lisenssit (n. 10 000) on 

tällä hetkellä todennettuja. Lajimme harras-

tajista on siis yli 80 % ”kadoksissa” ja ilman 

näiden ”löytämistä” julkinen tuki putoaa 

murto-osaan tulevaisuudessa. 

Tarvitsemme lajin yhteisen ponnistuksen ja 

digiloikan, jotta saamme kaikki kuntosuunnis-

tajat ja seurojen jäsenet todennettaviksi harras-

tajiksi.



Kuntosuunnistus
- Suunnistajien määrä kasvaa kuntosuunnistuksissa

Kilpailut
- Yhä useampi uusi suunnistaja kokeilee myös kilpailuja

Rekisteröinti
- Suunnistajien määrät tiedetään ja nykyinen arvio suunnistajien määrästä on    

   täsmentynyt faktaksi. 

- Suunnistajien määrä nykyisestä n. 50 - 60 000:sta harrastajasta on kasvanut   

   75 000:een

- Kuntosuunnistajat, kilpasuunnistajat ja seuratoimijat löytyvät 

   Suomisportista, Rastilipusta tai muusta yhteisesti sovitusta  

   digijärjestelmästä helposti.

Mikä on seuramme mahdollisuus vaikuttaa ja olla 
mukana? 
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Suunnistajia

75 000



Olemme 

paras huippu-

suunnistusmaa
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Voimme olla paras 

ainoastaan tekemällä 

yhdessä asioita. 

Liiton resurssit ovat 

merkityksellinen, mutta 

vain yksi osa kokonaisuutta, 

joista urheilijoiden tuki 

muodostuu. 

Seurat ja liitto tekevät 

yhdessä huippu-urheilua.



Menestys
- Menestymme kaikkien lajien arvokilpailuissa ja MM-kotikisoissa olemme paras maa

- Kärkiurheilijoillamme on realistinen mahdollisuus taistella mitaleista/kärkisijoista 

  jokaisessa arvokilpailustartissa. 

Menestyvä valmentautuminen
- Huippuluokan valmennusosaajat luovat vastuullista toimintakulttuuria, parhaat valmentavat 

  parhaita.

- Kansainvälisesti kilpailukykyiset, kokonaisvaltaiset valmentautumisympäristöt tarjoavat 

  ammattimaista, laadukasta valmennusta (365) ja mahdollistavat huippu-urheilijaksi 

  kasvamisen ja kehittymisen.

- Huippusuunnistuksen talous on kestävällä pohjalla, sisältäen niin urheilijan, valmentajan,  

   seurojen kuin liiton resurssit.  

- Huippu-urheilijat ovat tunnettuja persoonia ja hyödyntävät mediaa ammattimaisesti.

    - Varmistamme menestyksen jatkuvuuden, suunnistajan polulta nousee kv. vaatimustasot 

    sisäistäneitä menestyviä urheilijoita. 

   Mikä on seuramme mahdollisuus vaikuttaa ja olla mukana?
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Olemme 
paras

huippusuunnis-
tusmaa



SEURANTA JA ARVIOINTI

Olemmeko kartalla ja pitääkö suuntaa 
muuttaa?

Strategiakauden tavoitteet aikataulutetaan ja kirjataan 
vuosittain toimintasuunnitelmin.

Vuosittainen seurafoorumi: missä mennään eri tasoilla, hyviä 
esimerkkejä ja toisilta oppimista

Resurssien puitteissa liiton jalkautuminen seurakenttään, 
alueille  ja muihin toimijoihin:  sparraus, tuki ja ymmärrys, 
missä mennään. Tästä toimintatavasta syntyy myös 
parhaimmillaan yhteisiä uusia innovaatioita.

HUOM: Mittarit ja indikaattorit laaditaan 2021.
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Maailma muuttuu ympärillä kovaa vauhtia. 
Meidän tulee olla ketterä toimija ja samalla suunnassa pysyvä, 

eli juuri niin kuin suunnistusradalla metsässä: 
Hyvät suunnitelmat ja ennakoinnit ovat oleellisia sujuvuuden kannalta. 

Nämä täydentyvät koko ajan hyvällä ympäristön havainnoinnilla ja 
reagointikyvyllä.
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