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Seurafoorumi 3.5.2021
• Pidä mikrofoni ja kamera pois päältä tilaisuuden 

ajan.

• Kysymyksiä voi esittää Keskustelu-toiminnolla 
(puhekupla) tai osioiden jälkeen ”kädennostolla”.

• Tilaisuus tallennetaan myöhemmin katsottavaksi.
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Ajankohtaista Suunnistusliitosta ja suunnistuksesta

 Koronan vaikutukset tällä hetkellä

 Lisenssit ja strategia

 Karttarahojen ”lobbausmateriaalia” seuroille
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Koronan vaikutukset tällä hetkellä
 Huhtikuussa oli 3 kilpailua, mutta nyt toukokuun alusta kilpailukausi lähtenyt käyntiin lähes 

”normaalisti”.

 Esim. Irmassa nyt (3.5.) avoinna 35 kansallista kilpailua. Lisäksi jo pidetyt + ilmoittautuminen 
päättynyt statuksen kisat. Kesän osalta rastiviikoille vihreää valoa, esim KRV.

 AVI:n peruskriteeri hyvä pitää mielessä: kansalliset ok, kuntosuunnistukset ei. Seuraa oman 
alueen ohjeistusta!

 Terveysturvallisuus & suunnitelmat huolehdittava. Suunnistuksen lajina hyvä toimia vastuullisesti.

 MJ-toiminta liikkeelle. KV-kisoista ensimmäisenä suunnistuksen EM-kilpailut Sveitsi 5/2021.

 Suomen tilanne kokonaisuutena erinomainen verrattuna lähes mihin tahansa muuhun maahan.
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Lähikisa – case Liedon läpsyttely 25.4.

 Järjestelyt onnistuivat oikein hyvin pienelläkin organisaatiolla ja 
lyhyellä varoitusajalla. Kisaa valmistelemassa meitä oli viisi 
henkilöä, kilpailun aikana meillä oli yhteensä seitsemän 
toimitsijaa (2 lähdössä, 1 infossa, 2 maalissa ja 2 maastossa). 

 Tulospalveluohjelmana käytimme Navisportia ja se soveltui 
tarkoitukseen mainiosti. Kyseinen ohjelma vaikuttaisi soveltuvan 
erinomaisesti tämän kokoluokan tapahtumaan.

 Kiitos myös SSL:n suuntaan, että annoitte mahdollisuuden 
tällaiseen järjestelyyn! Kyseessä oli siis historian ensimmäinen 
lähikilpailu ja myös ensimmäinen kerta kun järjestäjänä oli 
osakeyhtiö. Voisin melkein myös väittää, että oli ensimmäinen 
kilpailu, mikä on järjestetty whatsapilla :). Ei pidetty yhtään 
varsinaista kokousta aiheen tiimoilta, vaan kokous taisi olla 
whatsapissa käynnissä n. 3 viikkoa :) :)
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Strategia ja lisenssit 
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Lisenssit 30.4. 
 Ohessa 30 isointa seuraa

 Lisenssit yleisesti viimeiset 15v 
noin -3-5% / vuosi

 Korona 2020 poikkeus: lisenssejä 
7900 ja pudotus oli -20%

 Lisenssien lkm: win (seurat) – win
(suunnistajat) – win (liitto).

 Haaste vuodelle 2021: 

⇒ Kuinka paljon lisenssejä 
enemmän kuin 2020?

⇒ Enemmän kuin 2019?
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Tarkastelussa 
lapset alle 11v.
 Kärkipäähän nousevat 

hieman pienemmätkin 
seurat, jotka ostavat 
suunnistuskouluissa ns
nippulisenssit osallistujille

Huom: tilanne 30.4. 
ja lisenssitilanne 
kehittyy päivittäin
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Kartta 
liikuntapaikkana

Huom: Kartta liikuntapaikkana –
aineisto valmistuu toukokuun aikana 
ja siitä tiedotetaan liiton 
nettisivujen ja somekanavien kautta



Suunnistuksen Tähtiseura-ohjelman katsaus 5/2021:

• Lasten ja nuorten Tähtiseuroja- 30 kpl, osa vielä auditointiprosessissa.
• Viimeiset ”vanhat” seurat auditoidaan tänä vuonna verkkopalveluun 5-12/2021
• Uusia seuroja on kehityspolulla joitakin ja mukaan saa lähteä milloin vain -> Ei 

tarvitse johtaa auditointiin.

Tähtiseura-ohjelma on laatuohjelma, jossa vaatimustaso on korkeammalla kuin 
Sinetti-ohjelmassa ja painottuu myös paljon hallintoon ja dokumentointiin 
-> Suunnistusseuroilla yllättävän haastavaa

• Aikuisten laatutekijät suunnistuksessa laadittu ja kuluvana vuonna pilotoidaan 2-3 
seuralla, ensimmäiset auditoinnit 12/2021-02/2022.

• Huippu-urheilun suunnistuksen Tähtiseurojen (EsSu, HS, TP) uudelleenauditoinnit 
alkuvuodesta 2022 ja jatkoaskeleet -> Petteri Kähäri 



Seuratoiminnan kehittäminen ja arviointi

Huippusuunnistuksen Tähtiseuraohjelman peruskriteerit
Kyllä Ei

A PERUSKRITEERIT
1. Menestys
1.1 Seuran urheilijoita kuuluu Olympiakomitean tukiurheilijoihin ja/tai Suunnistusliiton valmennusryhmiin.
1.2 Seuran suomalaiset urheilijat ovat menestyneet SM-kilpailuissa eri ikäluokissa:

mitalit ja/tai plaketteja aikuisten sarjoissa
mitaleja ja/tai plaketteja nuorten sarjoissa

1.3 Seuran suomalaiset urheilijat ovat edustaneet ja/tai  menestyneet kv-arvokilpailuissa eri ikäluokissa:
MM, EM, MC
nuorten MM, 18-v. EM, 16-v. EM

2. Huippu-urheilun kehittämiseen sitoutuminen
2.1 Seuran strateginen sitouttaminen huippu-urheilun kehittämiseen (kirjaus, jatkuvuuden varmistaminen)
2.2 Laadukkaan arkiharjoitteluympäristön rakentaminen (mm.ajantasaiset laadukkaat kartat, harjoitusolosuhteet 

ympärivuotisesti) jo laadukasta kv-huipulle tähtäävää toimintaa vähintään nuorissa
2.3 Yhteistyön ja roolituksen vahvistaminen muiden huippu-urheilusta vastaavien toimijoiden kesken sekä urheilun ulkopuolelta 

tulevien toimijoiden kanssa. Alueellisen yhteistyön edistäminen muiden seurojen kanssa. 
2.4 Seura on lasten ja nuorten Tähtiseura

https://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-content/uploads/2018/10/Suunnistuksen-huippu-urheilun-T%C3%A4htiseuran-laatutekij%C3%A4t_10_2018.pdf
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Taustaa…
• Suunta Huipulle –pilotti 2017–2018 (huippuseuraprojekti)  Huippusuunnistuksen 

Tähtiseura-auditointi ja huippu-urheilun Tähtimerkki 12/2018–01/2019 (EsSu, HS, TP)
• Liiton toiminnallinen tuki 

• Tähtiseurat mukana huippusuunnistusryhmässä 2019– (näiden lisäksi 4 
huippuseuraa edustettuna ryhmässä)

• Tähtiseurojen huippu-urheilusuunnitelma 10/2020…
• Liiton taloudellinen tuki  Tukea valmentajapalkkaukseen 2019–

• em. Tähtiseurojen lisäksi tällä hetkellä peruskriteerit pääosin täyttäviä seuroja 6; 
auditointiprosessiin lähdössä näillä näkymin 1–2 seuraa

https://www.suunnistusliitto.fi/huippu/akatemiavalmennus-ja-alueet/suunta-huipulle-kehittamisohjelma/suunta-huipulle-ohjelman-pilottivaihe-2017-2018/


Seuratoiminnan kehittäminen ja arviointi

Huippusuunnistuksen Tähtiseura-auditointiin valmistautuminen
(”vaihe 2”)…

• Huippusuunnistuksen Tähtiseurojen arviointikriteeristön/laatutekijöiden päivitys 
4–5/2021 (SSL & OK)  Olympiakomitean seuratoiminnan ohjausryhmä hyväksyy 
kriteerit kesällä 2021

• Seura käynnistää toimintansa arvioinnin kesällä 2021  toiminnan arviointi ja 
dokumentointi 6/2021–1/2022

• Seuran huippu-urheilusuunnitelman päivittäminen ja esittely 13.10.2021 
(nykyiset Tähtiseurat)

• Tähtiseura-verkkopalvelu avataan huippu-urheiluseuroille loppuvuodesta 
n. 11/2021 (lisätietoa luvassa OK:lta 5/2021)

• Seuran tuottamien dokumenttien vieminen verkkopalveluun 11/2021–1/2022
• Auditointi (tammi-)helmikuussa 2022

https://tahtiseura.suomisport.fi/
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Kiitos!
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