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1 Toimintasuunnitelma 2023 

 

Johdanto 

Vuoteen 2023 lähdetään huippusuunnistuksen osalta positiivisessa nousujohteessa. Kuluneen 
vuoden hyvä menestys suunnistuksen EM-kilpailuissa antoi vahvistusta, että suomalainen 
huippusuunnistus on ottanut askeleen kohti maailman kärkeä. ”Kohti Kuopiota 2025” näkyy 
tulevalla kaudella maajoukkueen lisäksi myös viestinnässä, tapahtumajärjestelyissä ja 
kumppanihankinnassa. 

Viimeiset kolme vuotta toimintaa ovat varjostaneet ensin covid-19 pandemia ja viimeisen vuoden 
ajan maailmanpolitiikan isot tapahtumaketjut, joiden seurauksia ovat mm. poikkeuksellisen korkea 
inflaatio, venäläisten ja valkovenäläisten poissulkeminen urheilusta ja laajemmin epävarmuus 
tulevasta. Toimintasuunnitelman ja talousarvion lähtökohtana on kuitenkin se, että tulossa on ns. 
normaali toimintavuosi. 

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 toimintasuunnitelmaa vastaavalla jaottelulla. Lisäksi siinä on erotettavissa 
oma varainhankinta, julkisten avustusten määrät ja urheilijoiden omavastuut.  
 
 

Suunnistuksen strategia 2021-2025 

 
Suunnistuksen strategia 2021-2025 hyväksyttiin liittovaltuuston syyskokouksessa 2020 ja 
strategian seurannan indikaattorit kevään 2021 valtuuston kokouksessa.  
 
Visionamme on: ”Olemme kansainvälisesti menestyvä suunnistusmaa, jossa yhä useampi 
suunnistaa”. 
 
Strategia on jaettu neljään päätavoitteeseen seuraavasti: 

• Olosuhteet ja osaaminen mahdollistavat menestyksen 

• Tapahtumat monipuolisia 

• Suunnistajia 75 000 

• Olemme paras huippusuunnistusmaa 
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Päätavoitteissa on käyty 
läpi liiton näkökulmasta 
toimenpiteitä tuleville 
vuosille. Tavoite on, että 
strategiaa toteutetaan 
yhdessä seurojen kanssa. Eli 
siinä mielessä strategia on 
koko suunnistuksen 
yhteinen strategia. 
 
Strategian tavoiteltavaa 
toimintatapaa on kuvattu 
seuraavasti: ”Toimimme 
yhdessä, rohkeasti uutta 
kokeillen ja toiminta-
ympäristön mahdollisuudet 
nähden. Jokainen suunnis-
taja, 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.” 
 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustukset ja niiden kriteerit 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) uudistetut valtionapukriteerit otettiin käyttöön 2021.  
Avustuskriteereissä on viisi kriteeriä:  
(1) rekisteröityneet harrastajat, painopisteenä erityisesti lapset ja nuoret,  
(2) seurajäsenten määrä,  
(3) kokonaismenot,  
(4) jäsenseurojen lukumäärä ja  
(5) yhteiskuntavastuu.   
 
Vuoden 2021 arvioinnissa suoritettiin laaja-alainen kriteerien arviointi. Seuraavan kerran vastaava 
yhtä perusteellinen arviointi suoritetaan vuoden 2024 avustuksissa. Ympäristövastuun arviointi 
toteutetaan ensimmäistä kertaan vuonna 2022.  Vaikka laaja-alaista arviointia ei tehdä 
välivuosina, voi avustustasoihin tulla muutoksia. Suunnistusliiton avustuksen on ennakoitu 
pienenevän 3 % joka vuosi.  
 
Rekisteröityneiden harrastajien merkitys korostuu OKM:n kriteereissä yli muiden, painoarvon 
ollessa 50 % kaikista kriteereistä. Suunnistuksen lisenssimäärien pieneneminen tarkoittaa, että 
rekisteröityneiksi harrastajiksi pitää pystyä laskemaan lisenssien lisäksi myös aktiiviset 
kuntosuunnistajat. Tähän on tehty ensiaskeleet Jukolan vapaaehtoisen kirjautumisen avulla, niin 
kutsutun Jukola-tilin käyttöönotolla. Tällä hetkellä Jukolatiliin kirjautuminen on vielä 
vapaaehtoista, mutta siirtymäkauden jälkeen se muodostuu pakolliseksi.  
 
Kokonaisuutena 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. 
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Toimintasuunnitelma 2023 sekä strategian mittarit ja indikaattorit 

 
Strategian seurantakohde Toimenpide 2023 / vastuutaho 

 

Suunnistajien määrä 

- Rekisteröityneiden suunnistajien lukumäärä Lisenssit + Jukolatilille kirjautuneet 

- Lisenssien lisäksi muut rekisteröinnin muodot täsmentyvät Jukola-tili otettiin käyttöön 2022. 
Rekisteröityneiden määrä kasvaa (v. 
2022: n. 5000 hlöä). 

 

Menestys 

- Menestys kaikissa lajeissa Laadukas maajoukkuevalmennus, 

osaavat henkilökohtaiset valmentajat 

ja seurojen kanssa tehtävä yhteistyö. 

- Menestyksen jatkuvuuden varmistaminen Lajien vaatimustasojen ymmärtämisen 
ja sisäistämisen näkyminen käytännön 
valmennuksessa urheilijan polun eri 
vaiheissa. 

- Yhteistyön kasvattaminen seurojen ja liiton välillä Suunta Huipulle -seuraohjelma. 

  

Monipuoliset tapahtumat 

Päätapahtumat 

- Jukola, MM, EM 

- Viestiliiga, SM-kilpailut, maailmancup 

Päätapahtumat televisioidaan 

mahdollisimman kattavasti. Liitto 

vastaa Viestiliigan hallinnoinnista. 

Kansalliset 

- Tapahtumien ja kilpailuiden osallistujamäärät 

Jukola 2023 toteutuu kahta 

edellisvuotta isompana. 

- Lähikilpailut V. 2021 lanseerattu toimintamallin 
kasvattaminen. Huomiota 
sprinttikilpailuille. 

- Kilpailujärjestelmä Aiempaa parempi ennakoivuus 
tuleville vuosille, Kompassi-
tapahtumat, knock-out uutena SM-
kisana. 

Kuntosuunnistus seurat ja liitto 

- Seuroilla ja liitolla yhteinen näkemys kuntosuunnistuksesta, 
tiekartta luotuna ja sen toteutus 

 
Tiekartta vaatii ratkaisuja! Harraste-
suunnistuksessa osa-aikainen henkilö. 

- Kuntosuunnistussuoritusten osallistujamäärät Koronaa edeltävälle tasolle 
pääseminen. Rastilipun toimivuus. 

Muuta 
- Ilmoittautumisen, rankin ja tapahtumien järjestelmä uusittu 

 
Työryhmän ratkaisuehdotus 2023. 

 

Olosuhteet ja osaaminen 

Seurojen tukeminen 

- Kuntien karttarahojen määrän muutos 

 

Edunvalvontatyö ja tuki seuroille. 

- Koulutusten ja osallistujien määrien kehitys Vastuu: seuratoiminta, tapahtumat, 
huippu. Koulutuksia uusitaan OKM:n 
hanketuen avulla. 

- Tähtiseurat Seuratoiminnan vastuulla. 
Tähtiseurojen hallinnollinen työ 
seuroille haasteellinen. 
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Toimintatavat ja rakenteet 

- Sääntöjen ja rakenteiden uusiminen 

Seurojen kokous ja seuraparlamentti 
uutena hallintomuotona 
liittovaltuuston 2022 päätösten 
mukaisesti. 

- Suomisportin ja Rastilipun käyttö seuroissa OK:n johdolla Suomisport kehitystyö. 

- Rahoituspohjan laajentaminen ”Kohti Kuopiota 2025”hyödyntäminen 
kumppanihankinnassa. 

Vastuullisuus 

- Yhdenvertaisuussuunnitelman toteutus 

 
Huomioidaan kaikilla osa-alueilla. 

- Hyvä hallinto, antidoping, fair play, ympäristövastuu Uuden ympäristövastuun 
suunnitelman toimeenpano. 
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2 Seura- ja nuorisotoiminta 

 

Suunnistusliiton strategiassa vuoteen 2025 saakka on seuroilla ja seurakehittämisellä suuri 
merkitys. Painopisteinä ovat erityisesti 1) Suunnistavia lapsia ja nuoria on runsaasti myös 
tulevaisuudessa ja harrastajamäärät pystytään todentamaan, 2) Monipuolisten tapahtumien 
kehittäminen ja toteuttaminen kaikenikäisille ja -tasoisille suunnistajille, 3) Osaamisen lisääminen 
ja olosuhteiden kehittämisen tukeminen seuroissa koulutusten ja materiaalien avulla.  
 
Suunnistusliiton tehtävänä on tarjota seuroille palveluita, tuotteita ja tukea seura- sekä lasten ja 
nuorten toiminnan kehittämiseen. Toiminnan tukena toimivat mm. seuratoimintaryhmä, 
kouluttajaverkostot sekä Olympiakomitean sidosryhmät.   
  
Elinvoimainen seuratoiminta houkuttelee niin harrastajia kuin toimijoitakin tarjoten heille 
monipuolisia ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia lajin harrastamiseen. Seurat voivat myös 
profiloitua keskittyen haluamaansa toimintaan koostaan ja toiminnan painopisteistään 
riippuen. Yhteisenä tavoitteena on suunnistuksen laadukkaiden ja monipuolisten tuotteiden sekä 
palvelujen toteuttaminen. 
  

Seura- ja nuorisotoiminnan päätavoitteita ovat:    

• Seuratoiminta on laadukasta ja houkuttelevaa, ammattimaisuuden lisäämistä tuetaan 
niissä seuroissa, joissa se on mahdollista ja järkevää.  

• Suunnistusta harrastavien lasten ja nuorten määrä pysyy nykyisellä tasolla tai kasvaa ja 
seuroja tuetaan harrastajamäärien todentamisessa. 

• Koulutuksia kehitetään, jotta seuroissa osaaminen suunnistustoiminnan eri osa-alueilla 
lisääntyy: hallinto, lasten ohjaaminen, nuorten seuravalmennus, harrastetoiminta. 

• Lasten ja nuorten tapahtumat, kilpailut ja leirit ovat laadukkaita sekä houkuttelevia. 
   

Uusien harrastajien siltaa koulusuunnistuskokemuksista tai suunnistuskouluista kohti aktiivista 
harrastamista ja kilpailutapahtumia halutaan rakentaa edelleen matalammaksi ja 
houkuttelevammaksi. Tärkeänä tehtävänä on varmistaa laadukas ja innostava tapahtumatoiminta 
eri tasoilla sekä ajantasainen ja aktiivinen koulutustoiminta lasten toiminnan parissa mukana 
oleville.  
 
URLUS-säätiö on tukenut 
liiton lasten ja nuorten 
toimintaa vuosina 2020-
2022. URLUS-säätiöltä 
haetaan edelleen tukea 
lasten ja nuorten toiminnan 
kehittämiseen.  
 
Kohteena on erityisesti 
nuorisosuunnistuksen 
viestintä ja markkinointi 
uusille kohderyhmille sekä 
seurojen tukeminen uusien 
Koulu kartalla, Ohjaajat oppimassa ja tapahtumat tähtäimessä materiaalien ja toimintamallien 
käyttöönotossa. 
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Suunnistusliitto sai Opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä hanketukea ohjaaja- ja 
valmentajakoulutuksien uudistamiseen ja 
tehostamiseen koronapandemian haitallisten 
vaikutusten korjaamiseksi urheiluseura-
toiminnassa. Hanketuen turvin Suunnistusliitto 
toteuttaa vuoden 2023 aikana maksuttoman 

koulutuskiertueen nuorten ohjaajille, seuravalmentajille ja suunnistusratojen laatijoille. 
Koulutuskiertue kokoaa suunnistusalueilla seurat yhteen ja tarjoaa konkreettisia neuvoja ja 
työkaluja laadukkaan lasten ja nuorten toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen.    
  
Seuratoiminnassa osaamisen ja laadukkaan toiminnan 
kehittämisessä hyödynnetään edelleen vahvasti Olympiakomitean 
Tähtiseura-laatuohjelmaa. Suunnistusliitto on mukana Tähtiseura-
laatuohjelmassa kaikilla osa-alueilla: lasten ja nuorten, huippu-
urheilun sekä aikuisliikunnan osa-alueilla ja toteuttaa sen alla 
myös Suunta Huipulle -seuraohjelmaa nuorten 
seuravalmennuksen ja alueellisen yhteistyön kehittämisen 
tukemiseksi. 
 
 

 

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  

  - aikuisten Tähtiseurat   
- huippu-urheilun Tähtiseurat 
       

  
Seurojen lukumäärä verkkopalvelussa kas
vaa ja useampi seura ottaa palvelun 
käyttöön toimintansa kehittämisen 
tueksi, tavoite yhteensä 40 seuraa. 
   
Tähtiseurojen määrä säilyy ennallaan ja 
laatu varmistetaan auditoinneissa: 30 kpl 
lasten ja nuorten Tähtiseuraa, huippu-
urheilun osalta 3–6 kpl ja aikuisten osa-
alueella 1–2 kpl  
    

 
Seuratoimijoiden osaamista 
lisätään 
   

  
Ohjaaja- ja 
valmentajakoulutukset, 
ratamestarikoulutukset, 
kartoittajakoulutukset, 
tiedonsiirtokokoukset 
 
Avoimet Seurafoorumit 
videoneuvotteluyhteyksin n. 4 
krt/v 

 
Muut koulutuskokonaisuudet: 
  
Suunnistusseminaari marras-
joulukuu 2023 
Tähtiseurapäivät (Olympiakomi
tea). 
Aluejärjestöjen koulutukset 

  
 Toteutuneet koulutukset 
(osallistujamäärät, palautekyselyt) 
 Uusien koulutusten jalkauttaminen 
seurakentälle  
 
Osallistujien lukumäärä, palautekysely  
Osallistuvat seurat (lkm) 
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Tavoite   Tehtävä   Seuranta   
  

Seurat hyödyntävät OKM:n seura
tuki-rahoitusta    

Seuroja tuetaan seuratuen ja 
muiden rahoitusten haussa   
   

 Laadukkaiden hakemusten määrä (lkm)   
Myönnetyt avustukset (€)  

 
  

Nuorisotoiminta  

 

Tavoite   Tehtävä   Seuranta   
Lasten ja nuorten 
toiminta seuroissa on 
laadukasta  
    
Seuroissa ja 
tapahtumissa 
huomioidaan erilaiset ja 
eritasoiset harrastajat 
 
Turvallinen ja 
vastuullinen toiminta 
suunnistusseuroissa 
 
   
  

 Lasten ja nuorten harjoitustoiminnan ja 
kilpailutapahtumien laadun varmistaminen   
- Tähtiseura-ohjelma 
- Koulutusmateriaalit, avoimet sähköiset 
opetus- ja ohjeistusmateriaalit 
- Viestintä ohjeista ja käytänteistä  
- Kannustetaan erilaisten tapahtumien 
järjestämiseen  

- Ohjaaja- ja valmentajakoulutukset, lasten 
ratojen koulutukset, Koulu kartalla –
koulutukset, nuori kartoittaja -koulutukset  
Koulutuskiertue 2023 
Alueellinen Nuori Suunta -koulutuskiertue 
2023 OKM:n hanketuen avulla. 
Kouluttajatiimi toteuttaa useita 
ohjaajakoulutuksia ja nuorten 
seuravalmentajakoulutuksia maksuttomasti. 
  
Yhdenvertaisen, tasa-arvoisen, turvallisen 
urheilun pelisääntöjen ja häirintävapaan 
toiminnan edistäminen seuroissa 
 
Et ole yksin ja Vastuullinen valmentaja -
palveluiden hyödyntäminen ja viestiminen 
niistä seuroille  

Koulutuksien volyymi, 
palautekyselyt   
   
Tapahtumien lukumäärä ja 
osallistujamäärä. 
 
Yhteydenottojen määrä liittyen 
epäasialliseen käytökseen seurojen 
nuorisotoiminnassa 
 
Palautekyselyt seuroissa  

Seurat tietävät lasten ja 
nuorten toiminnan 
linjauksista ja 
valmennuksesta  
  

 
 
Materiaalituotanto ja 
myynti   
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vauhtia! Taitoa! Kanttia! –valmennuslinjaus, 
suunnistajan polku  
Lasten ja nuorten suunnistusratojen 
taitotasojen linjaus ja varmistaminen 
toiminnassa -> sähköinen ratamestarikirja, 
koulutus, alueelliset valvojat 
   

 Seurojen koulutusmateriaaleja on muutettu ja 
edelleen muutetaan sähköiseen muotoon:  

- Ohjaajat oppimassa -sivusto ja videot 
- Koulu kartalla -sivusto ja videot 
- Suunnistuskoululaisen 

tehtävämonisteet  
- Lasten ratojen laatiminen -opas ja 

koulutusmateriaalit siirretään 
sähköiseen ratamestarikirjaan 

- Vanhempien vinkkivihkon sisältö 
siirretään Ohjaajat oppimassa -
sivustolle 

Postitettavat materiaalit: 
- Hippo-suunnistuskoulu –materiaalit 
- Koulu kartalla -teemaviikkojen 

materiaalit 
- Karttamerkkikortit ja -julisteet 

 

Verkoston laajuus, kontaktien 
määrä, aktiivisuus sosiaalisessa 
mediassa   
 
Palaute ja materiaalien 
hyödyntäminen 

  
 Uudet materiaalit ja vanhoja 
muunnettu digitaalisen muotoon 
  
Uutiskirjeet, kyselyt, Some-
viestinnän tehostaminen 
 
TV ja muiden kanavien, kuten 
YouTube, lähetykset 
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Tavoite   Tehtävä   Seuranta   
Viestintä  Viestinnän kehittäminen ja kohdentaminen  

Lasten suunnistuksen markkinoinnin 
kehittäminen 
-nettisivut, FB, Twitter, IG, uutiskirje, 
YouTube-videot ja -striimit 
-muun näkyvyyden lisääminen eri kanavissa ja  

Yhä useampi lapsi, nuori 
ja perhe suunnistaa. 
 
 
 
 
Harrastajamäärän 
todentaminen  
 
 
 
 
Suunnistus tavoittaa 
uusia lapsia, nuoria ja 
perheitä 
   
   
   

Seurojen suunnistuskoulut, Hippo-
suunnistuskoulut, Koulu kartalla -
perheseikkailut ja Kompassi-tapahtumat 
 -> tuetaan ja mahdollistetaan mm. 
kaksikielisillä materiaaleilla  
  
Tuetaan seuroja, että suunnistusta 
harrastavat lapset ja nuoret saadaan 
rekisteröityä olemassa oleviin järjestelmiin 
joko kilpailijalisenssin kautta tai Suomisportia 
hyödyntäen. 
 
Koulusuunnistuksen laadun varmistus ja 
tukeminen kannustamalla ja kouluttamalla 
seuroja yhteistyöhön Koulu kartalla -viikkojen 
(kevät), sekä Koulu kartalla-sivuston 
materiaalien ja videoiden avulla. Liikunnan 
opettajien kouluttaminen.  
  
Perheseikkailujen ja lajiesittelytapahtumien 
toteutuksen koordinointi ja tukeminen -> 
yhteistyö eri tahojen kanssa:  
-koulut, seurat, aluejärjestöt, muut toimijat 
-materiaalien kehittäminen  
 
Kompassi-tapahtumissa ja kansallisissa 
seurojen kannustaminen toteuttamaan 
kilpasarjojen lisäksi parisarjoja, Rastiralleja ja 
15-20 –v- avoimia sarjoja.  

Hippo-suunnistuskoulujen 
toteutuminen, 40–50 koulua. 
Lisäksi muita suunnistuskouluja.   
Lasten ja nuorten määrä   
   

 
Rekisteröityneiden alle 18-
vuotiaiden harrastajien määrä 
säilyy yli 3000 (2022 3175). 
 
 

 
Kouluyhteistyötä toteuttavat 
seurat 
Lajiesittelyt / perheseikkailut 
yhteistyössä seurojen kanssa (lkm) 
Koulu kartalla-sivuston ja 
materiaalien käyttö    
 
Koulu kartalla -yhteistyöseurojen 
määrä ja toteutuneet tapahtumat  

Nuoret 
seuratoiminnassa   
   

Toimintamallien ja kannustimien 
kehittäminen nuorten saamiseksi mukaan 
seuratoimintaan ja tapahtumanjärjestelyihin   

- Koulu kartalla -seurakoulutukset 
erityisesti seurojen nuorille 
markkinoituna ja nuorten KK-
seurakouluttajien toteuttamana. 

- Nuorten kartoittajien kouluttaminen 
ja verkoston luominen 

 
Nuorten vaikutusmahdollisuudet 
toiminnan kehittämiseen 

Toiminnan ja viestinnän aktiivisuus 
ja toimintaan osallistuvien määrä 

 
Nuori(a) edustaj(i)a 
seuratoimintaryhmässä ja nuorten 
osallistaminen verkostoihin.  
 
Nuori kartoittaja -koulutuksiin 
osallistuvien lkm. 
 
Nuoret Koulu kartalla -viikkoja 
kouluttamassa ja toteuttamassa 

  
Laji houkuttelee nuoria:   
Leirit ja 
kilpailutapahtumat    
   
 
 
 
 
 
 

Kompassi-tapahtumat: koordinointi, ohjeistus, 
materiaalit, viestintä ja edelleen kehittäminen: 
10–14-vuotiaiden alueelliset cupit, viestit ja 
leirit, valtakunnallinen tapahtuma.  
 
Nuorten Jukolan ja nuorisosuunnistuksen 
Superviikonlopun kehittäminen. 
 
INOV-8-liiga (16–20-vuotiaat) 

 
Nuorten leiritykset: 

- Leimaus-leiri, Tampere 06/2023 

Toimintamalli, tapahtumien määrä, 
 saatu palaute ja jatkokehitys 
 
Leireille osallistuvien nuorien 
määrä, palautteet, 
yhteistyöalueiden ja 
urheiluopistojen määrä 
 
Lasten ja nuorten määrä ja määrien 
kehitys:   
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Tavoite   Tehtävä   Seuranta   
Nuoret oppivat 
harjoittelemaan lajin 
edellytysten mukaisesti   
   
 
 
 
 
Nuorten tapahtumat 
vahvistavat seurojen 
nuorisotoimintaa   

 
 

 

 

  

- Alueelliset Kompassi-leirit 
- Yläkoululeiritys 
- Alueellinen Suunta Huipulle -leiritys 
- Suunta Huipulle -valmennusryhmän leiritys 

  
  

Kehitetään tapahtumia myös nuorten 
näkökulmasta kiinnostaviksi ja laadukkaiksi. 
Nuorten osallistaminen järjestelyihin seurojen 
kautta.   

* Nuorten Jukolan joukkuemäärä 
säilyy nykyisellä tasolla (150 
kpl)  

* INOV-8-liigan osallistujamäärä 
säilyy keskimäärin tapahtumissa 
240 osallistujassa sarjoissa 16–
20-vuotiaat   

* Valtakunnallinen Kompassi-
tapahtuma kerää n. 500 alle 14-
v. osallistujaa 

* Alueellisia Kompassi-tapahtumat 
koetaan houkuttelevina ja niitä 
toteutetaan eri puolilla Suomea 

Tapahtumien laatu, näkyvyys ja 
tunnettavuus, palaute 
tapahtumista   
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3 Huippusuunnistus 

Suunta 2025 

Strategiakaudella tavoitteenamme on olla paras huippusuunnistusmaa. Valmentajat, tukihenkilöt ja 
asiantuntijat ymmärtävät ja sisäistävät lajin vaatimustasot ja tämä siirtyy käytännön valmennukseen 
urheilijan polun eri vaiheissa. Valmennus on vastuullista, jatkuvaa, nykyaikaista ja hyvin johdettua. 
Kokonaisvaltainen osaamisen vahvistuminen innostaa urheilijoita päivittäisessä valmentautumisessa ja 
konkretisoituu urheilijoiden kehittymisenä ja menestystä tuottavana valmennuksena.    

Toiminnan 
osa-alueet 

Suunta 2025: Olemme paras huippusuunnistusmaa 

Urheilijat, 
maajoukkueet  

Menestymme kaikkien lajien arvokilpailuissa ja MM-kotikisoissa olemme paras maa (Road to 
WOC 2025 Kuopio). Kärkiurheilijoilla on realistinen mahdollisuus taistella mitaleista/kärkisijoista 
jokaisessa arvokilpailustartissa. 
Suunnistuksen valmennusjärjestelmä tuottaa yhdessä suomalaisen huippu-urheiluverkoston 
kanssa kansainvälisesti menestyviä urheilijoita (aikuiset ja nuoret). Tavoite olla paras ohjaa niin 
urheilijoiden, valmentajien, seurojen kuin liitonkin toimintaa. 
Varmistamme menestyksen jatkuvuuden. Suunnistajan polulla on riittävä määrä oikeassa 
kehitysasteessa olevia nuoria, jotka kokevat huippu-urheilijan uran mielekkäänä vaihtoehtona ja 
sisäistävät kv. huippusuunnistuksen vaatimustasot. 
Kärkiurheilijat näkyvät ja ovat houkuttelevia kumppaneita yrityksille. 

(Ammatti) 
valmentajat 

Huippuluokan valmennusosaajat luovat vastuullista ja laadukasta toimintakulttuuria, joka 

tuottaa kansainvälistä menestystä. 

Suunnistusvalmentajan ammatti urapolkuna kiinnostaa ja valmennuksen avainpaikat 
kiinnostavat huippuosaajia. 
Parhaat valmentavat parhaita ja eri toimijoiden roolit ovat selkeät. 
Valmentajien osaaminen kehittyy ja valmentajien – erityisesti naisten – määrä kasvaa. 

Asiantuntijat Valituissa valmennuskeskuksissa työskentelee ammattiasiantuntijoita tukemassa 
kokonaisvaltaista valmentajajohtoista valmentautumista. Valtakunnallisten 
asiantuntijaverkostojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. 
Tutkittu tieto siirtyy valmennukseen. Uusia sovelluksia ja digitalisaatiota hyödynnetään 
valmentautumisessa. 

Huippu-
urheilun 
toiminta- 
ympäristöt 

Kansainvälisesti kilpailukykyiset, kokonaisvaltaiset valmentautumisympäristöt tarjoavat 
ammattimaista, laadukasta valmennusta ja laadukkaita tukitoimia (365) sekä mahdollistavat 
huippu-urheilijaksi kasvamisen ja kehittymisen. 
Laadukas kansallinen kilpailujärjestelmä tukee tavoitteellisten urheilijoiden kehittymistä. 
Hyödynnämme yhteistyömahdollisuudet tehokkaasti niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. 

Huippu-
urheilun 
johtaminen 

Operatiivinen johto ja luottamushenkilöt ymmärtävät lajien kansainvälisen vaatimustason ja 
tukevat päätöksillään vaatimustason mukaista valmentautumista. 
Jatkuva, avoin vuoropuhelu on olennainen osa vastuullista johtamista. 

Talousresurssit Huippusuunnistuksen taloudelliset resurssit ovat kestävällä pohjalla mahdollistaen 
pitkäjänteisen, menestyvän valmentautumisen ja tuloksen tekemisen. 
Resurssien kohdentamisessa tehdään rohkeita valintoja. Resurssien allokointi 
huippusuunnistuksessa on perusteltua ja avointa. 
Resurssit suuntautuvat ammattilaisuuden/ammattimaisuuden, valmennuksen laadun ja 
kokonaisvaltaisen osaamisen lisäämiseen. 
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Vuoden 2023 huippusuunnistuksen toiminnan painopisteet eri lajien valmennuksessa ovat:  

Suunnistus 

Valmistautuminen MM-kisoihin Sveitsissä (maasto), EM-kisoihin Italiassa (sprintti) ja nuorten 
MM-kisoihin Romaniassa. 

 
 Tuloksentekokulttuurin kehittäminen aikuismaajoukkueessa 

▪ Kokonaisvaltainen valmentautumisen optimointi koskien niin urheilijoita, valmentajia kuin 
taustatiimiä mahdollistaa muutoksen erityisesti niiden urheilijoiden kohdalla, jotka ovat 
lähimpänä kansainvälistä kärkeä. Keskitytään prosessiin, joka johtaa tuloksiin. 

▪ Tavoitteelliset ja omistautuneet urheilijat sparraavat toisiaan kehittyäkseen ja 
päästääkseen urallaan uudelle tasolle. Yhteisharjoitukset maajoukkuetoiminnassa 
keskeisessä roolissa. 

▪ Aikaa ja tilaa myös nuorempien urheilijoiden pitkän tähtäimen suunnitelmille. 

 Erinomaisuuden kulttuuri maajoukkuetoiminnoissa 
▪ Varmistetaan, että valmennuksemme ja harjoituksemme ovat maailman parasta ympäri 

vuoden.  
▪ Tasapaino maasto- ja sprinttisuunnistuksen välillä, jotta voimme menestyä MM-kisoissa 

vuosittain. 
▪ Harjoitusten ja toiminnan laatu keskeisellä sijalla niin, että urheilijat kokevat tarjonnan 

parhaana mahdollisena väylänä kehittymiselle. 
 
Innostaminen ja yhtenäisenä tiiminä toimiminen 

▪ Kehitetään yhdessä tekemisen kulttuuria edelleen. 
▪ Kaikille mahdollisuus ilmaista itseään ja olla oma itsensä. 
▪ Positiivinen kommunikointi maajoukkueessa ja siihen liittyen. 
▪ Nuorten maajoukkueessa ja Suunta Huipulle -ryhmässä uudet valmentajat. 
▪ Yhteistyön kehittäminen ja edelleen tiivistäminen Suunta Huipulle -seuraverkoston 

kanssa. 

Hiihtosuunnistus 

Valmistautuminen talven 2023 EM-kisoihin ja nuorten MM-kisoihin Latviassa sekä syksyn 
leirityksessä talven 2024 aikuisten ja nuorten MM-kisoihin Itävallassa. 
 
Harjoittelun sisällön kehittäminen 
▪ lajiharjoitusolosuhteet; leirityksen painottuminen lumileireihin ja lajiharjoitteluun 
▪ edellisellä kaudella hyväksi havaittua leirien päivärytmitystä jatketaan, panostus koviin 

yhteisharjoituksiin jatkuu 
▪ päivittäisharjoitteluun ryhmäharjoittelua > edellyttää hakeutumista 

olosuhteisiin/paikkoihin, joissa muitakin kärkiurheilijoita (Vuokatti) 
▪ kuormittumisen/palautumisen seurannan tehostaminen 
▪ kilpailumatkojen energiansaannin ja laadukkaan ravitsemuksen varmistaminen 
▪ fysiikka: tasatyöntö, lihaskestävyys, hermolihasjärjestelmän harjoittaminen, 

korkeanpaikan/alppimajaharjoittelu 
▪ kilpailusuoritusten analysointi ja kehityskohteiden arviointi > suorituksen hallinta / 

psyykkinen valmennus 
▪ arvokilpailuohjelman vaatimusten huomioiminen 

Talenttien kehityksen tukeminen ja jatkuvan menestyksen varmistaminen 

▪ kaksoisura, elämänhallinta > taloudellinen mahdollisuus panostaa urheiluun 
▪ kärkiurheilijoiden esimerkin hyödyntäminen 
▪ uransa lopettaneiden urheilijoiden tuki nykyisille maajoukkueurheilijoille 
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▪ nuorten nostaminen mukaan aikuisten kv. arvokilpailuihin 
 
Toimintaympäristön kehittäminen 

▪ vuoropuhelun lisääminen maajoukkuevalmennuksen, henkilökohtaisten valmentajien ja 
Vuokatti-Ruka urheiluakatemian välillä; videoneuvottelut 1 krt/kk 

▪ maajoukkuetoiminnan resurssien kohdentaminen tehostetusti kärkiurheilijoihin; 
huippujuniorit osaksi A-maajoukkuetoimintaa 

▪ maajoukkuevalmentajien sopimusten jatkaminen tai uusien rekrytointi hyvissä ajoin 
ennen kauden vaihtumista 

▪ Vuokatti Sportin hyödyntäminen maajoukkueleirityksen lisäksi myös urheilijoiden ja 
seurojen omaan leiritykseen sekä alueella asuvien maajoukkueurheilijoiden 
päivittäisvalmennuksen tukemiseen 

 

Pyöräsuunnistus 

Valmistautuminen aikuisten ja nuorten MM-kisoihin Tshekissä ja EM-kisoihin Portugalissa. 
 

Harjoittelun sisällön kehittäminen 
▪ kuormituksen ja ominaisuuksien säännöllinen ja johdonmukainen seuranta 
▪ urheilijoiden kokonaisvaltaisen valmentautumisen ja kaksoisuran tilannekartoitus, 

mahdollistaminen ja tukeminen 
▪ valmentautumisen ja leirityksen painotukset etenkin tulevan vuoden MM-kilpailuja 

silmällä pitäen 
▪ fyysiset vaatimukset (korkeuserot, maastopohja) 
▪ taitovaatimukset (kartoitustyyli, paikallinen urasto, oikomiskiellot) 

 
Talenttien kehityksen tukeminen ja jatkuvan menestyksen varmistaminen 

▪ pyöräsuunnistuksen Suunta Huipulle -leirityksen kehittäminen (Varalan VAT12-
koulutuksen kehityshanke) 

▪ pyöräsuunnistajan polku: laajempi kansallinen kilpailukalenteri > avoimet 
akatemiaharjoitukset > Suunta Huipulle -leiritys > urheiluakatemia(t) > 
maajoukkuetoiminta 

 
Toimintaympäristön kehittäminen 

▪ SuHu-leirivalmentajaksi Timo Mustikkamaa 
▪ maajoukkuetoiminnan resurssien painotuksena kärkiurheilijat, mutta samalla nousevien 

kykyjen leiritysmahdollisuuksien turvaaminen 
▪ lajiharjoitteluolosuhteiden kehittäminen; akatemiavalmennustoiminnan kehittäminen 

Tampereella 
▪ avoimet maajoukkueleirit kotimaassa 
▪ palaute kaikista maajoukkuetapahtumista erikseen 
▪ valmennusjohdon/valmentajien/huollon vuoropuhelu - pyöräsuunnistuksen Väliaikarasti 

Tarkkuussuunnistus 

Valmistautuminen MM-kisoihin Tshekissä. 
 

Valmennus- ja maajoukkuetoiminta 

Maajoukkuetoimintaa on kaikissa neljässä lajissa: suunnistuksessa, hiihtosuunnistuksessa, 
pyöräsuunnistuksessa ja tarkkuussuunnistuksessa. Suunnistuksessa (100 %) ja hiihtosuunnistuksessa (50 %) 
on päätoiminen päävalmentaja.  Suunnistuksessa, hiihtosuunnistuksessa ja pyöräsuunnistuksessa on 
aikuisten ja nuorten valmennusryhmät, joiden toiminnassa on huomioitu niin arvokilpailuihin 
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valmistautuminen kuin menestyksen jatkuvuuden turvaaminen. Suunnistuksessa valmennusta on 
keskitetty kolmeen urheiluakatemiaan Helsingissä, Tampereella ja Turussa, joissa kaikissa on liiton 
valmennusjohdon valitsemat valmennusryhmät, ja valmennuksesta vastaavat liiton päätoimiset nuorten 
olympiavalmentajat. 

Tavoite  Toimenpiteet Arviointi ja mittarit 

Suunnistuksen 
valmennusjärjestelmä tuottaa 
yhdessä suomalaisen huippu-
urheiluverkoston kanssa 
kansainvälisesti menestyviä 
urheilijoita. Yhteinen tavoite olla 
paras ohjaa niin urheilijoiden, 
seurojen kuin liitonkin toimintaa. 

Valmennus eri lajien maajoukkueissa, 
valmennusryhmissä, valituissa 
valmennuskeskuksissa (Pajulahti, Vuokatti, 
urheiluakatemiat HKI/TRE/TKU) ja huippuseuroissa 
on laadukasta, vastuullista ja kokonaisvaltaista 
(365). Henkilökohtaiset valmentajat ja 
seuravalmentajat osallistetaan toimintaan. 

Valmennusjohdon 
Väliaikarastit säännöllisesti. 
Palautekyselyt, mm. Pulssi. 

Urheilija-valmentajaparit 
ymmärtävät ja sisäistävät kv. 
vaatimustasot ja heidän 
osaamisensa vahvistuu. Urheilijat 
kehittyvät kokonaisvaltaisesti. 

Valmennusryhmiin kuuluvien urheilijoiden (ja 
henkilökohtaisten valmentajien) kokonaisvaltainen 
harjoittelun ja kehittymisen seuranta sekä sparraus 
on jatkuvaa (365). Urheilijat toimivat aloitteellisesti 
ja aktiivisesti. 

 

Lajianalyysin päivitys, jalkauttaminen ja viestintä. 

Urheilijoiden harjoittelun ja 
kehittymisen seuranta, mm. 
valmentajat, eLogger, 
järjestelmällinen testaus. 

Varmistamme menestyksen 
jatkuvuuden. Suunnistajan polulla 
on riittävä määrä oikeassa 
kehitysasteessa olevia nuoria, jotka 
kokevat huippu-urheilijan uran 
mielekkäänä vaihtoehtona ja 
sisäistävät kv. huippusuunnistuksen 
vaatimustasot. 

Suunta Huipulle -seuraohjelman ja -leirityksen 
sekä huippusuunnistuksen Tähtiseurojen 
toiminnan koordinointi ja tuki mm. oto-
koordinaattorin toimesta.  

Laadukkaat ja houkuttelevat lapsuus- ja 
valintavaiheen tapahtumat (kilpailut, leirit). 

Suunnistus: Riittävät talous- ja henkilöresurssit 
haastajaryhmän ja nuorten maajoukkueen (16–20-
v.) valmennukseen. Lisää aikuisten ja nuorten 
yhteistä maajoukkueleiritystä. Erityishuomio 
naismaajoukkueen sukupolven vaihdokseen. 

Hiihtosuunnistus: haastajaryhmän (21–25-v.) ja 
nuorten maajoukkueen (16–20-v.) leiritys 
maajoukkueleirityksen yhteydessä. 

Pyöräsuunnistus: haastajaryhmän ja nuorten 
maajoukkueen (16–20-v.) leiritys 
maajoukkueleirityksen yhteydessä. 

SuHu-seurojen ja toimintaan 
osallistuvien nuorten määrä. 

 

Tapahtumien 
osallistujamäärä, laatu. 

 

Nuorten sarjojen kv. 
menestyjistä aikuisten kv. 
menestyjiä?  

 

21–25-vuotiaiden kv. 
starttien määrä. 

Kärkiurheilijat näkyvät ja ovat 
houkuttelevia kumppaneita 
yrityksille. 

Liitto tukee kärkiurheilijoiden 
markkinointiviestintää ja yhteistyökumppaneiden 
hankintaa. Urheilijat toimivat aloitteellisesti ja 
aktiivisesti. 

Näkyvyys. 

Liiton ja urheilijoiden 
yhteistyökumppanuuksien 
kehittyminen. 

  

Arvokilpailut 

Tavoitteenamme on menestyä kaikkien lajien arvokilpailuissa. Kärkiurheilijoillamme on realistinen 
mahdollisuus taistella mitaleista/kärkisijoista jokaisessa arvokilpailustartissa (MM, EM, MC). Saavutamme 
top3-sijoituksia niin maastossa kuin sprintissä. Nuoret aikuiset (21–25-v.) saavat kansainvälisiä startteja ja 
kehittyvät lähelle maailman kärkeä. Hiihto- ja pyöräsuunnistuksessa yhden maailmancupkiertueen 
yhteydessä järjestetään 23-vuotiaiden (U23) MM-kilpailut. Nuorten kokonaisvaltainen kehittyminen näkyy 
testituloksissa ja nuorten kv. arvokilpailujen menestyksessä. Maajoukkueiden konkreettiset menestys- ja 
tulostavoitteet luodaan vuosittain yhdessä valmennusryhmiin kuuluvien urheilijoiden kanssa. Kaikkien 
lajien aikuisten ja nuorten arvokilpailutoiminnassa on merkittävät omavastuuosuudet. Urheilija- ja 
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joukkuevalinnoissa noudatamme voimassa olevia valintakriteerejä. Valintaprosessit ja -päätökset 
toteutetaan läpinäkyvästi, ja ne julkaistaan ja dokumentoidaan. 

Tavoite  Toimenpiteet Arviointi ja mittarit 

Suunnistus  

  

Menestys pääkilpailuissa   

Aikuisten maajoukkueen kilpailut:  

− 26.–30.4. MC, NOR (maasto) 

− 11.–16.7. MM, SUI (maasto) 

− 2.–6.8. MC, CZE (maasto ja sprintti) 

− 3.–7.10. EM ja MC, ITA (sprintti) 

− 11.–15.10. Euromeeting, GBR (sprintti) 

Nuorten maajoukkueen kilpailut:  

− 23.–25.6. nuorten EM, BUL 

− 2.–9.7. nuorten MM, ROU  

− kesä/syksy Nuorten Eurooppacup, BEL 

− 11.–15.10. Euromeeting, GBR (sprintti) 

Aikuisten arvokisat: top3, 

sijat 4.–8., top10, 21–25-

vuotiaiden starttien määrä 

  

Maailmancupin 

kokonaiskilpailu: 

top3/6/10/20/50 

Maailmanranki: 

top3/10/20/50/100 

  

Nuorten arvokisat: top3, sijat 

4.–8., top10 

Hiihtosuunnistus  

  

Menestys pääkilpailuissa  

Aikuisten maajoukkueen kilpailut:  

- 7.–11.1. MC, AUT 

- 30.1.–5.2. EM, LAT  

- 9.–12.2. MC ja U23-MM, NOR 

Nuorten maajoukkueen kilpailut: 

30.1.–5.2. nuorten MM ja 17-v. EM, LAT 

Aikuisten arvokisat: top3, 

top10 

  

Nuorten arvokisat: top3, 
top10 

Pyöräsuunnistus  

  

Menestys pääkilpailuissa  

  

Aikuisten maajoukkueen kilpailut:  

− 24.–30.4. EM ja MC, POR 

− 18.–27.8. MM, CZE 

− 20.–24.9. MC ja U23-MM, ITA 

Nuorten maajoukkueen kilpailut: 

− 25.–29.4. 20- ja 17-v. EM, POR 

− 18.–27.8. nuorten MM, CZE 

Aikuisten arvokisat: top3, 

top10 

  

Nuorten arvokisat: top3, 
top10 

Tarkkuussuunnistus  

 

Menestys pääkilpailuissa  

Maajoukkuetoiminta:  

− 1.–7.7. MM, CZE 

Top3, top10 

  

Valmentajat  

 Tavoite  Toimenpiteet Arviointi ja mittarit 

Huippuluokan 
valmennusosaajat luovat 
vastuullista 
toimintakulttuuria, joka 
tuottaa menestystä. 

Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma huomioidaan kaikessa 
valmennustoiminnassa urheilijan polun eri vaiheissa. 
Valmentajien johdolla luodaan turvallinen toimintaympäristö, 
jossa urheilijoilla on mahdollisuus tavoitella unelmiaan. 

Palautekyselyt. 
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 Tavoite  Toimenpiteet Arviointi ja mittarit 

Päivitettyyn antidopingohjelmaan ja uuteen 

kilpailumanipulaation torjuntaohjelmaan kirjattuja tavoitteita 

toteutetaan niin valmennus- kuin koulutustoiminnassa. 

Suunnistusvalmentajan 
ammatti urapolkuna 
kiinnostaa ja 
valmennuksen 
avainpaikat kiinnostavat 
huippuosaajia. 

Valmentajien sopimusten päättyessä niihin rekrytoidaan 
sitoutuvia ammattiosaajia. Keskeisissä rooleissa toimivien 
naisvalmentajien määrää kasvatetaan. Yläkoululeiritykseen ja 
Suunta Huipulle -leiritykseen rekrytoidaan erityisesti nuoria, 
valmennusta opiskelevia valmentajia. 

Itsearviointi. 

  

Naisvalmentajien määrä. 

Itsearviointi. 

Parhaat valmentavat 
parhaita ja eri 
toimijoiden roolit ovat 
selkeät. 

Suunnistus: Liiton valmennusryhmien vastuuvalmentajat ja 
valmennuskeskusten valmentajat ovat ammattivalmentajia 
(50–100 %), muut oto-valmentajia. 

Hiihtosuunnistus: Päävalmentaja on ammattivalmentaja (50 
%), muut oto-valmentajia. 

Pyöräsuunnistus: Liiton valmennusryhmien valmentajat ovat 
oto-valmentajia.  

Päävastuu valmennuksesta on henkilökohtaisella 
valmentajalla. Seura-, akatemia- ja valmennusryhmien 
valmentajat sparraavat. 

Itsearviointi ja arviointi 
yhdessä OK:n 
lajiryhmävastaavan sekä 
muiden sidosryhmien ja 
asiantuntijoiden kanssa. 

Valmentajien osaaminen 
kehittyy ja valmentajien 
– myös naisten – määrä 
kasvaa. 

 

Syyskuussa 2022 käynnistyneen VOK-hankkeen tavoitteena on 
lisätä koulutusten laatua, houkuttelevuutta ja motiiveja. 
Hankkeessa toimii päätoiminen (50 %) hankevastaava 
kesäkuuhun 2023 asti. Tason 1 uudistetun koulutuksen 
markkinointia tehostetaan ja tarjontaa lisätään liiton toimesta. 
Tasojen 2 ja 3 sisällöt, materiaalit ja toimintatavat päivitetään 
2020-luvulle. Lajianalyysi päivitetään. 

Keskeisissä rooleissa toimivien valmentajien (ml. 
henkilökohtaisten valmentajien) ja tukihenkilöiden osaamista 
vahvistetaan ja tuetaan eri tavoin. 

Liitto tarjoaa laadukasta valmentajakoulutusta tasoilla 1–3 ja 
markkinoi koulutuksiaan tehokkaasti. Digitalisaatiota 
hyödynnetään (mm. verkkokoulutus). 

Rohkaistaan lajivalmentajia suorittamaan valmentajan 
ammattitutkinto (VAT, VeAT). 

Olemme mukana Valmentajalisenssin kehitystyössä ja 
sitoudumme yhteisesti sovittuihin periaatteisiin (esim. 
Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutus). 

Monipuolinen osaamisen 
arviointi, palautekysely. 

 

Osallistujamäärä, 
palautekysely. 

 

Osallistujamäärä 
(VAT/VeAT) ja 
(ammatti)valmentajien 
määrä.  

 

Suunnistusvalmentajat ry:n 
jäsenmäärä. 

  

  Asiantuntijat  

 Tavoite  Toimenpiteet Arviointi ja mittarit 

Valmennuskeskuksissa 
työskentelee 
asiantuntijoita 
tukemassa 
kokonaisvaltaista 
valmentajajohtoista 
valmentautumista  

Valtakunnallisten 
asiantuntijaverkostojen 

Suunnistuksessa varmistetaan kokonaisvaltainen 
valmennuksellinen tuki kärkiurheilijoille ja hyödynnetään 
asiantuntijapalvelutarjonta erityisesti pääkaupunkiseudun, 
Tampereen ja Turun urheiluakatemioissa. Niin maajoukkueet, 
seurat kuin urheilijat yksilöinä hyödyntävät valmennuskeskus 
Pajulahden palveluita (alppimaja, kestävyysvalmennus ym.). 
Kihun asiantuntijapalvelut osalle HUY:n tukiurheilijoista. 
Maajoukkuetoiminnassa mukana useiden eri alojen oto-
asiantuntijoita. 

Hiihtosuunnistuksessa hyödynnetään valmennuskeskus 
Vuokatti Sportin ja Vuokatti-Ruka urheiluakatemian palveluita 

Pulssi, palautekyselyt, 
itsearviointi ja arviointi 
yhdessä OK:n 
lajiryhmävastaavan sekä 
muiden sidosryhmien ja 
asiantuntijoiden kanssa. 
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 Tavoite  Toimenpiteet Arviointi ja mittarit 

kanssa tehdään tiivistä 
yhteistyötä. 

ja olosuhteita. Maajoukkuetoiminnassa suksihuollon ja 
fysioterapian/hieronnan oto-asiantuntijoita. 

Pyöräsuunnistuksessa varmistetaan valmennuksellinen tuki 
kärkiurheilijoille Tampereen urheiluakatemiassa. 
Maajoukkuetoiminnassa pyörähuollon ja 
fysioterapian/hieronnan oto-asiantuntijoita. 

Tutkittu tieto siirtyy 
käytännön 
valmennukseen. 

Hyödynnämme uusia sovelluksia ja digitalisaatiota tehokkaasti 
valmennuksessa. 

Tuemme eritasoisia suunnistusvalmennuksen 
tutkimushankkeita ja hyödynnämme saatavaa tietoa 
lajianalyysin päivityksessä, valmennuksellisissa linjauksissa ja 
edelleen käytännön valmennustyössä. 

Itsearviointi ja arviointi 
yhdessä OK:n 
lajiryhmävastaavan sekä 
muiden sidosryhmien ja 
asiantuntijoiden kanssa. 

  

Huippu-urheilun toimintaympäristöt  

 Tavoite  Toimenpiteet Arviointi ja mittarit 

Kansainvälisesti 
kilpailukykyiset, 
kokonaisvaltaiset 
valmentautumis- 
ympäristöt tarjoavat 
ammattimaista, 
laadukasta valmennusta 
(365) ja mahdollistavat 
huippu-urheilijaksi 
kasvamisen ja 
kehittymisen. 

Kehitämme lajivalmennuksen resursseja, olosuhteita ja 
asiantuntijapalveluita yhdessä Liikuntakeskus Pajulahden, 
valittujen urheiluakatemioiden ja huippuseurojen kanssa. 

Varmistamme, että kärkiurheilijoiden (ja tavoitteellisten 
urheilijoiden) valmentautumisympäristö tukee urheilija-
valmentajaparien valmentautumista kokonaisvaltaisesti (365) 
ja mahdollistaa kehittymisen. Urheiluyhteisön 
vastuullisuusohjelman teemoista keskustellaan 
maajoukkueissa ja valmennusryhmissä avoimesti ja 
mahdollisiin epäkohtiin puututaan matalalla kynnyksellä (mm. 
kilpailutoimintaan liittyvä tasa-arvo, ilmapiiri/ 
ryhmädynamiikka, antidoping, turvallisuus). 

Tuemme ja kannustamme suunnistusseuroja ratkaisuissa, 
jotka mahdollistavat ammattivalmentajien palkkaamisen. 
Tuemme huippusuunnistuksen Tähtiseuroja 
kokonaisvaltaisesti auditoinnin jälkeen ja sparraamme Suunta 
Huipulle -seuraohjelmassa mukana olevia seuroja 
valmennusyhteistyön kehittämisessä. 

Keskeiset dokumentit pidetään ajan tasalla 
(valmennusjärjestelmäkuvaus, suunnistuksen lajianalyysi, 
suunnistajan polku, valmennus- ja koulutusmateriaali, AD-
ohjelma, kilpailumanipulaation torjunta ohjelma, 
yhdenvertaisuusohjelma ym.) ja toimintamme noudattaa 
niiden linjauksia. 

Viestintä on valmennuslinjan mukaista - Vauhtia! Taitoa! 
Kanttia! 

Pulssi, palautekyselyt, 
itsearviointi ja arviointi 
yhdessä OK:n 
lajiryhmävastaavan sekä 
muiden sidosryhmien ja 
asiantuntijoiden kanssa. 

 

Ammattivalmentajien määrä 
seuroissa. Suunnistuksen 
huippu-urheilun Tähtiseuran 
laatutekijöiden avulla 
toiminnan arvioiminen. 
Huippusuunnistuksen 
Tähtiseurojen ja Suunta 
Huipulle -seuraohjelmassa 
mukana olevien seurojen 
määrä. 
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Laadukas kansallinen 
kilpailujärjestelmä tukee 
tavoitteellisten 
urheilijoiden 
kehittymistä. 

Kansallinen huippukilpailuohjelma rakennetaan siten, että 
kokonaisuus tukee kärkiurheilijoiden valmentautumista kv. 
arvokilpailuihin ja vältetään päällekkäisyydet mahdollisuuksien 
mukaan. 

Varmistetaan kansallisten huippukilpailujen laatu erityisesti 
kartan ja ratojen osalta. 

Itsearviointi ja arviointi 
yhdessä OK:n 
lajiryhmävastaavan sekä 
muiden sidosryhmien ja 
asiantuntijoiden kanssa. 

Hyödynnämme 
yhteistyömahdollisuudet 
tehokkaasti niin 
kansallisesti kuin 
kansainvälisesti. 

Teemme eri lajeissa tiivistä yhteistyötä huippu-

urheiluverkoston, mm. muiden kestävyyslajien kanssa (OKM, 

OK, Pajulahti, urheiluakatemiat, SUEK, Puolustusvoimat, 

Suunta Huipulle -seurat). 

Maajoukkueet tekevät tiivistä yhteistyötä muiden maiden 
parhaiden kanssa. 

Itsearviointi ja arviointi 
yhdessä OK:n 
lajiryhmävastaavan sekä 
muiden sidosryhmien ja 
asiantuntijoiden kanssa. 

  

Huippu-urheilun johtaminen 

 Tavoite  Toimenpiteet Arviointi ja mittarit 

Operatiivinen johto ja 
luottamushenkilöt 
ymmärtävät lajien 
kansainvälisen 
vaatimustason ja tukevat 
päätöksillään 
vaatimustason mukaista 
valmentautumista. 

Huippu-urheilupäällikön ja vastuuvalmentajien johdolla 
rekrytoidaan eri lajien valmennus- ja tukihenkilöstö. 
Varmistetaan, että valmennusjohdon lisäksi keskeisillä 
päättäjillä on riittävät tiedot päätösten tueksi. Toimitusjohtaja 
kutsutaan huippusuunnistusryhmän ja valmennusjohdon 
kokouksiin ja huippusuunnistusryhmässä on hallituksen 
edustus. 

Itsearviointi sekä arviointi 
yhdessä OK:n 
lajiryhmävastaavan sekä 
muiden sidosryhmien ja 
asiantuntijoiden kanssa. 

Jatkuva, avoin 
vuoropuhelu on 
olennainen osa 
vastuullista johtamista. 

Valmennus- ja koulutustoimintaa kehitetään osallistamalla 
keskeiset toimijat valmisteluvaiheessa ja päätöksenteossa. 
Kerätään säännöllisesti palautetta valmennus- ja 
koulutustoiminnasta. 
Mahdolliseen häirintään ja kiusaamiseen puututaan matalalla 
kynnyksellä. 

Palautekyselyt, Pulssi, 
itsearviointi sekä arviointi 
yhdessä OK:n 
lajiryhmävastaavan sekä 
muiden sidosryhmien ja 
asiantuntijoiden kanssa. 

 

Talousresurssit 

 Tavoite  Toimenpiteet Arviointi ja mittarit 

Huippusuunnistuksen 
taloudelliset resurssit 
ovat kestävällä pohjalla 
mahdollistaen 
pitkäjänteisen, 
menestyvän 
valmentautumisen ja 
tuloksen tekemisen. 

Jatkamme hyvää ja avointa yhteistyötä OK:n Huippu-
urheiluyksikön kanssa ja varmistamme kärkiurheilijoiden 
mahdollisuudet ammattimaiseen valmentautumiseen 
(apurahat, valmennuksen tehostamistuet, valmentajatuet, PV:n 
liikunta-aliupseerin tehtävät). 

Valmennusjohto ja urheilijat osallistuvat mahdollisuuksien 
mukaan markkinointiviestintään lisäresurssien hankkimiseksi. 

Seurat/urheilijat osallistuvat toiminnan rahoittamiseen 
merkittävillä omavastuuosuuksilla. 

Budjetin seuranta. 

Tukisummat. 

Liikunta-aliupseerien määrä. 

Itsearviointi sekä arviointi 
yhdessä OK:n 
lajiryhmävastaavan sekä 
muiden sidosryhmien ja 
asiantuntijoiden kanssa. 

Resurssien 
kohdentamisessa 
tehdään rohkeita 
valintoja. Resurssien 
allokointi on perusteltua 
ja avointa. 

Huippusuunnistuksen taloudellinen resursointi tukee strategisia 
linjauksia.  
Keskeisillä toimijoilla on mahdollisuus vaikuttaa vuotuiseen 
budjettiin ja erityisesti sen allokointiin. 

Itsearviointi sekä arviointi 
yhdessä OK:n 
lajiryhmävastaavan sekä 
muiden sidosryhmien ja 
asiantuntijoiden kanssa. 
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Resurssit suuntautuvat 
ammattilaisuuden/ 
ammattimaisuuden, 
valmennuksen laadun ja 
kokonaisvaltaisen 
osaamisen lisäämiseen. 

Huippusuunnistuksen taloudellinen resursointi tukee strategisia 
linjauksia. 

Liitto tukee ja sparraa huippusuunnistuksen Tähtiseurojen 
toiminnan kehittämistä. 

Itsearviointi sekä arviointi 
yhdessä OK:n 
lajiryhmävastaavan sekä 
muiden sidosryhmien ja 
asiantuntijoiden kanssa. 
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4 Tapahtumat 

Tapahtumat pitävät sisällään kansallisen kilpailutoiminnan, karttatoiminnan sekä 
harrastesuunnistuksen.  

Vuonna 2023 jatketaan strategian mukaista kilpailutoiminnan kehittämistä. Painopisteinä ovat 
kilpailunhallintajärjestelmään (IRMA) liittyvä kehitys- ja uudistustyö, kilpailukalenterin ja 
järjestelyiden kehittäminen sekä rekisteröityneiden suunnistajien määrän kasvattaminen ja 
määrien todentaminen.    

IRMA-järjestelmän toimintavarmuutta parannetaan ja rinnalla laaditaan strategian mukaisesti 
suunnitelmaa mahdollisen uuden järjestelmän laatimiseksi. Vuonna 2022 muodostettu työryhmä 
jatkaa työtään vuonna 2023 tavoitteenaan laatia esitys, miten uusi tai päivitetty 
järjestelmäkokonaisuus rakentuisi sekä miten sen ylläpito ja tuki hoidettaisiin. Samalla laaditaan 
myös kustannusarvio em. kokonaisuudelle.  

Kilpailukalenterin laadinnassa tehdään tiivistä yhteistyötä maajoukkuevalmennuksen kanssa ja 
hakuaikataulua muutetaan koskien kansallisia kilpailuja. Kauden 2024 kansalliset 
suunnistuskilpailut haetaan 31.8.2023 mennessä. Tällöin saadaan jo laadintavaiheessa 
huomioitua kansainvälinen kalenteri, maajoukkueiden tarpeet näyttökilpailuiksi, Viestiliigan 
osakilpailut ja mahdolliset muut tapahtumat. Seuroille painotetaan aikataulussa pysymistä, jolloin 
syksyllä julkaistava kalenteri on mahdollisimman lopullinen pl. lähikilpailut. Hiihtosuunnistuksen 
kilpailujen hakuaikataulu on 31.5.2023 mennessä ja ennen sitä pidetään kiinnostuneille 
järjestäjille yhteinen infotilaisuus, jossa sovitellaan kilpailujen ajankohdat ja huomioidaan 
maajoukkueen tarpeet näyttökisoiksi.  

Uusina SM-kilpailuina vuoden 2023 aikana järjestetään suunnistuksen Knock-Out -sprintti sekä 
pyöräsuunnistuksen yhteislähtö. 

Suunnistusliitto jatkaa vuonna 2023 Viestiliigan tuottajana, vastuuhenkilönä tapahtuma- ja 
seurapäällikkö. Kilpailuohjelma kattaa kuusi televisoitavaa osakilpailua. Lisäksi televisioidaan 
muutamia SM-kilpailuja, ja myös niiden tuottamisesta vastaa Suunnistusliitto. Toteutuksessa ovat 
yhteistyössä tuotannon osalta Eerola Productions Oy ja Routamap Oy gps-seurannassa. 

Rastilippu-palvelun käyttöä jatketaan yhteistyössä seurojen kanssa ja kannustetaan seuroja 
hyödyntämään palvelua.   

Kilpailut 

IRMA ja ranki  

Suunnistusliiton kilpailujärjestelmän ylläpidon keskeiset toiminnot ovat IRMA-järjestelmä ja 
ranki. IRMA-järjestelmää ylläpidetään ja toimintavarmuutta turvataan tarvittavilla päivityksillä.  
Ongelma- ja virhetilanteet korjataan mahdollisimman nopeasti. Lisenssit ja vakuutukset 
lunastetaan Suomisport-palvelussa. 

IRMA:n hinnat vuodelle 2023 määräytyvät seuraavasti. Kilpailukohtainen IRMA-palvelumaksu 
AM-kisoissa 50 €, kansalliset kilpailut 100 € ja avoimet tapahtumat 150 €. Marras-maaliskuun 
aikana järjestettyjen kansallisten kilpailujen IRMA-palvelumaksu on 50 €, samoin Kompassi-
tapahtumien. Seurakohtainen IRMA-palvelumaksu suhteutetaan seuran lisenssin lunastaneiden 
määrään. Lisenssimäärä 0–4: 0 €, 5–20: 55 €, 21–100: 80 €, 101–200: 170 € ja 201–: 250 €. 

Kilpailujen tulokset käsitellään IRMA:ssa ja rankia lasketaan rankiohjeen mukaisesti.  
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Kilpailijamaksut 

Kilpailijamaksu porrastetaan osallistujamäärien mukaan. Vuonna 2023 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. 

Osallistujamäärä SSL:n osuus 
% 

0–150 0 % 

151–300 10 % 

301–700 15 % 

701– 18 % 

 

Lisenssi ja vakuutus 

Lisenssihinnat vuonna 2023 ovat alla olevan taulukon mukaiset. Kilpailulisenssit ja vakuutukset 
kuten myös kuntosuunnistajan vakuutus lunastetaan Suomisportin kautta.  

Lisenssilaji Lisenssin 
hinta 2023 

Vakuutuksen 
hinta 2023 

Yhteensä 

aikuisten kilpailulisenssi 44 €  78 € 122 € 

15–18 vuotiaiden kilpailulisenssi 20 €  32 € 52 € 

12–14 vuotiaiden kilpailulisenssi 10 €  22 € 32 € 

0–11 vuotiaiden kilpailulisenssi 10 €  22 € 32 € 

kertalisenssi 19-vuotias ja vanhempi 16 € - 16 € 

kertalisenssi 15-18-vuotias 7 € - 7 € 

kertalisenssi 14-vuotias ja nuorempi 4 € - 4 € 

kuntosuunnistajan vakuutus (ja liiton osuus) 8 € 18 € 26 € 

 

OKM seuraa lajiliittojen osalta rekisteröityneiden harrastajien lukumäärää, jossa voidaan 
huomioida lisenssien lisäksi myös muut rekisteröitymismuodot. Jukolan Viestin uusi 
ilmoittautumisjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2022 ja jatkossa hyödynnetään myös Jukola-
tilin luoneita henkilöitä harrastajien määrän todentamiseen. Kuntosuunnistajien todentamista 
rekisteröityneiksi harrastajiksi pohditaan IRMA-järjestelmän uudistamisen yhteydessä. 
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Kansainväliset arvokilpailut 

Suomessa ei järjestetä vuoden 2023 aikana 
kansainvälisiä arvokilpailuja, mutta Kuopiossa 
järjestettävien suunnistuksen vuoden 2025 MM-
kilpailujen esikilpailu järjestetään elokuussa. 
Kilpailu on samalla ensimmäinen tapahtuma 
kohti varsinaisia MM-kilpailuja. Kaikissa lajeissa 
järjestetään maailmanrankin osakilpailuja (WRE) 
yhteensä noin 10 kappaletta.  

 

Kilpailutoiminta 

Strateginen tavoite  Tehtävä  Seuranta  
Lähikilpailujen kehittäminen Lähikilpailuja järjestetään ja ne täydentävät 

tarjontaa kansallisten ja arvokilpailujen 
lisäksi. Lähikilpailuja ohjataan 
järjestettäväksi erityisesti arki-iltaisin 
kevyemmillä järjestelyillä. 

Lähikilpailujen määrä lisääntyy 
eri lajeissa. Yhteensä yli 40 
lähikilpailua järjestetään. 

Tavoite  Tehtävä  Seuranta  
Ratamestarikoulutuksen 
lisääminen ja materiaalien 
uudistaminen sekä päivitys 

Ratamestaripäivät järjestetään kerran 
vuodessa, seminaareja ja 2.luokan 
koulutuksia tarpeen ja kysynnän mukaan.  
2. luokan ratamestarikoulutuksen 
materiaalien uudistaminen ja päivitys. 
Hyödynnetään etäkoulutusten 
mahdollisuuksia koulutettavien määrän 
lisäämiseksi. 

Koulutukset toteutuvat ja 
etämahdollisuuksia on 
hyödynnetty.  
Ratamestarimateriaalit ovat 
ajantasaisia ja laadukkaita sekä 
kouluttajat päteviä. 
Koulutusten ja osallistujien 
määrä. 

Lisää harrastesuunnistajia 
mukaan kilpailuihin  

Kannustetaan seuroja järjestämään 
lähikilpailuja sekä avoimia sarjoja 
harrastesuunnistajille. Kilpailutarjonnan 
laajentaminen myös arki-illoille.  
Markkinoidaan Suomisport-palvelun kautta 
mahdollistettua kertalisenssiä.  

Uusien lisenssisuunnistajien 
määrä kasvaa.   

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.  

Tapahtumien valvonnan laatua 
parannetaan  

Kilpailujen kilpailunvalvojien (TA) verkostoa 
ylläpidetään ja täydennetään tarvittaessa. 
Ratavalvojien toimintaa ohjataan, 
painopiste lasten ja nuorten radoissa.   

TA-verkostolle järjestetään 
koulutuksia. 
Ratavalvojille laadittu 
ajantasainen ohje ja 
huolehditaan koulutuksesta.  

Kansainvälisen liiton (IOF) 
valvojakoulutuksen saaneiden 
henkilöiden määrää lisätään 

Järjestetään kotimaisille valvojille 
mahdollisuus osallistua kansainvälisen liiton 
(IOF) järjestämiin valvojakoulutuksiin. 

IOF:n valvojakoulutuksen 
saaneita henkilöitä on tullut 
lisää. 

Eettisen koodiston 
kehittäminen  

Kilpailumanipulaation torjuntaohjelman 
mukaiset toimet. 

  Lajisääntöjen ajantasaisuus, 
salassapitosopimukset 
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Seurojen kilpailutoiminnan 
  tukeminen 

Seurojen opastus ja koulutus 
kilpailujärjestelyissä.  
 
Kalenterin laadinta myöhemmin ja 
kokonaisuus mahdollisimman hyvin 
huomioiden (näyttökisat, Viestiliiga ym.) 
  

Palvelu ja neuvonta 
ongelmatilanteissa. 
Infot ja koulutukset mm. 
Seurafoorumien yhteydessä eri 
teemoista. 
Kilpailuohjelman ja -kalenterin 
toimivuus.   

SM-kilpailujen kehittäminen SM-kilpailujärjestelmän tarkastelu ja     
kehittäminen palvelemaan myös 
kansainvälisiin kilpailuihin valmistautumista, 
erityisesti nuoret ja H/D21. 
 
Suunnistuksen Knock Out-sprintin ja 
pyöräsuunnistuksen yhteislähdön 
lisääminen SM-ohjelmaan. 
Hiihtosuunnistuksen SM-ohjelman 
uudistaminen vuodesta 2024 alkaen.  

Uudet SM-kisamuodot on 
lisätty ohjelmaan, järjestetty 
sekä haettu seuraaville vuosille 
järjestäjät.  
 
Kilpailuohjelman ja -kalenterin 
toimivuus.   

Työryhmien kokoonpanojen 
monimuotoisuus 

Varmistetaan eri sukupuolien ja ikäluokkien 
vaikutusmahdollisuudet työryhmissä. 

Työryhmien muodostamisessa 
on huomioitu tasa-arvo iän ja 
sukupuolen perusteella ja 
tarvittaessa rekrytoidaan lisää 
henkilöitä. 

 

 

Harrastetapahtumat 

 

Harrastesuunnistuksessa työskentelee osa-aikainen työntekijä 40 %:ssa 

työsuhteessa. Harrastesuunnistusvastaava huolehtii Rastilipusta, MOBO-

radoista ja yleisemmin harrastesuunnistukseen liittyvästä kokonaisuudesta.  

Vuonna 2022 perustettu harrastesuunnistuksen ja aikuisten harrasteliikunnan 

kehittämisen työryhmä jatkaa toimintaansa. Harrastesuunnistusryhmän 

tavoitteena on tunnistaa aikuisten harrastesuunnistuskentän tulevaisuuden 

vahvuudet, mahdollisuudet, heikkoudet ja uhat sekä tunnistaa keinoja 

harrastesuunnistuksen elinvoimaisena pitämiseksi sekä toiminnan kehittämiseksi. Ryhmän tärkeänä 

tehtävänä on toimia harrastesuunnistuksen verkostoitumisen välineenä, tuoda ihmisiä yhteen sekä jakaa 

hyviä käytäntöjä ja ajatuksia koko seura- ja suunnistustoimintakentälle. 

Kuntosuunnistuksen osallistujamäärissä ei ole palattu koronaa edeltävälle tasolle. Päin vastoin 

osallistujamäärissä on tapahtunut selvää laskua vuoden 2022 aikana. Tämän negatiivisen kehityksen 

pysäyttämiseksi pyritään löytämään keinoja yhdessä seurojen kanssa. 

Rastilippu on vakiinnuttanut asemansa kuntosuunnistustapahtumien valtakunnallisena palveluna. Edelleen 

kannustetaan uusia seuroja ottamaan palvelu käyttöön ja tehostetaan neuvontaa ja ongelmien ratkaisua.  

Palvelua ylläpidetään ja mahdollisesti kehitetään pienin uudistuksin. Etenkin raportointiominaisuuksissa on 

kehitettävää. 

Vuonna 2021 aloitettua harrastesuunnistuksen internetsivujen (https://www.suunnistusliitto.fi/harraste/, 

https://suunnistus.fi/ ja https://suunnistus.fi/mobiilisuunnistus/) päivitystä jatketaan.  

Tuetaan mahdollisuuksien mukaan seuroja kehityksessä kohti aikuisten Tähtiseuramerkkiä. 
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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. Suunnistaja-
lehdessä ja liiton somekanavissa. 
  
Opastetaan seuroja palvelun käyttöönotossa, 
kuntorastikäytänteiden kehittämisessä ja 
palvelun käyttäjien opastamisessa.  
  
Kontaktoidaan seuroja ja suunnistajia  
  

 Rastilippu-palvelun käyttö on 
laajentunut:  
- Palvelussa on 180 seuran 
tapahtumat, yhteensä 3000 
tapahtumaa.  
- 80 seuraa on ottanut Rastilippu-
palvelussa käyttöön 
ilmoittautumisen ja maksamisen 
toiminnot.  
- Palveluun on viety 200 000 
tulosta.  
- Palvelussa on tehty 40 000 
ilmoittautumista, joista puolet 
sisältää maksutapahtuman.  
  

Laji tuodaan ihmisten 
lähelle  

MOBO-ratojen markkinointi sekä seuroille 
että käyttäjille. Kiinnitetään huomiota jo 
olemassa olevien ratojen päivittämiseen. 
  
Kannustetaan seuroja kirjaamaan World 
Orienteering Day (WOD) tapahtumat 
järjestäjätahon verkkopalveluun.  
 
Uudistetaan harrastesuunnistuksen 
nettisivuja. 

MOBO-ratojen määrä ja 
suoritusten määrä  
  
Tapahtumat on kirjattu 
verkkopalveluihin. 
 
 
Uudet suunnistus.fi -sivut on 
julkaistu ja 
suunnistusliitto.fi/harraste/ -sivut 
päivitetty. 

   Harrastesuunnistuksen ja aikuisliikunnan 
työryhmä toimii aktiivisesti. 

Ryhmä kokoontuu ja tekee 
toimenpiteitä 
harrastesuunnistuksen 
elinvoimaisena pitämiseksi ja 
kehittämiseksi. 

Suunnistusliitto saa 
osuuden 
kuntosuunnistusten 
tuotoista tulevaisuudessa 

Yhteistyössä liittovaltuuston ja seurojen 
kanssa ratkaisut siihen, miten 
kuntosuunnistus hyödyntää koko suomalaista 
suunnistuskenttää. 

Toimeenpano strategiassa ja 
tulevissa toimintasuunnitelmissa. 

 

 

Karttatoiminta 

Karttatoiminnan tehtäviä ovat kartantekijöiden ja ratamestareiden kouluttaminen ja neuvonta, 

päätapahtumien ja arvokilpailuiden tekninen tukitoiminta, kartoituksen yleinen kehittäminen ja 

kansainvälisiin kuvausohjeisiin vaikuttaminen, 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 

silloin, kun tukea pyydetään. Myös alan verkkokeskustelun seuraaminen ja kysymyksiin vastaaminen ovat 

nykyaikaa. 

  

Karttakoulutukset järjestetään osittain paikan päällä ja nykyisin aiempaa enemmän myös etäyhteyksillä 

verkkokoulutuksina. Koulutuksista osa on ns. tilauskursseja seuroille ja alueille, ja osa koulutuksista on 

avoimesti tarjolla kaikille osallistujille. Vuoden 2023 aikana toistetaan aiempina vuosina suosittu 

koulutuskokonaisuus webinaarina (kartoitustekniikan ja ratamestariohjelmistojen perusteita). 

Vuoden 2023 erillishankkeina ovat suunnistuskarttaoppaan päivitystyö sekä nuorille suunnattu 

suunnistuskartoituskoulutus. 
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Vuonna 2023 karttatoiminnassa jatketaan karttojen voimassa olevien kuvausohjeiden hienosäätöä ja 

opastamista käyttäjille. Muutosten tiedottaminen ja opastaminen käyttäjille tehdään mahdollisimman 

nopeasti. Tällä hetkellä karttojen kuvausohjeissa on tasainen vaihe, jolloin ei ole odotettavissa huomattavia 

muutoksia minkään suunnistusmuodon karttasääntöihin. Työkalut ja järjestelmä pidetään kunnossa, että 

suunnistuksen harrastajille ja järjestäjille on materiaaleja saatavilla (ohjeistus, neuvonta, materiaalipankki). 

Karttojen paino- ja tulostustekniikan mahdollisuuksia seurataan ja testataan aktiivisesti (offsetpainatus 

CMYK-tekniikalla ja väritulostuksen eri vaihtoehdot). Myös erilaiset kartoitus- ja ratamestariohjelmistot 

pidetään seurannassa. 

Erillistehtävänä jatketaan Kuopion MM2025-projektin karttojen valvonta- ja tukitehtäviä (MM-kilpailut ja 

edeltävien vuosien esikisat). 

Karttatoimintaa hoitavat oto-henkilöinä työskentelevät karttavastaava-karttasihteeri ja liiton 

harrastesuunnistusvastaava sekä tarvittaessa tuntityönä avustavat asiantuntijat. Luottamushenkilöistä 

koostuva karttaryhmä tekee suurimmat ja tärkeimmät päätökset. 

Kartta- ja tapahtumatoiminnasta vastaavat selvittävät, onko nykyisiin kartoituslupien linjauksiin tarvetta 

tehdä muutoksia.  

 

  

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 on riittävä 
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Kuntien ja valtion 

liikuntapaikkarakentamisessa 

suunnistuskarttojen aiempaa 

suurempi näkyminen 
 -Kuntien karttabudjetit 

Tehdään taustamateriaalia seuroille 

kuntaneuvottelujen tueksi. 

-   Suunnistuskartan merkitys 

liikuntapaikkana 

-   Suunnistuskartan kustannusten 

selvittäminen 

Seurat ja kunnat neuvottelevat 

yhteisestä karttarahoituksesta 

  

Seuroille on valmista materiaalia, 

millä osoitetaan karttojen tarve 

liikuntapaikkana 

Pysyminen ajan tasalla kartta-

alan tapahtumista ja 

tilanteista. Tarvittaessa nopea 

puuttuminen toimenpiteitä 

vaativiin asioihin  

Kartta-alan jatkuva seuraaminen.   

Tiedottaminen: lehtiartikkelit, 

internet, sosiaalinen media. 

Suunnistaja-lehden avustaminen. 

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 digipainamisen 

ja tulostamisen ratkaisut sekä 

offsetpainaminen (CMYK-tekniikka). 

Myös säänkestävät materiaalit 

Kilpailutapahtumien kokemukset 
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5 Markkinointi ja viestintä 

Markkinoinnin ja myynnin tehtävänä on kumppanuuksien lisääminen sekä myyntikonseptin, 
tuotteiden ja näiden sisällön kehittäminen. Myynnin kasvua tapahtuu, kun liiton kumppanien 
määrä sekä tapahtumamyynti lisääntyy. Pitkien kumppanuussopimusten myötä resursseja 
vapautetaan myyntiin ja 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 2023 merkittävät markkinoinnin ja myynnin painotukset: 

• Painopiste 2023 kumppani neuvotteluissa tulee olemaan vahvasti suunnistuksen MM-
kilpailuiden 2025 Kuopio myyntikonseptin toteuttamisessa. MM-myyntityön avulla pyritään 
samalla myös Suunnistusliiton kumppanien määrän kasvattamiseen. 

• Liiton verkkosivujen, uutiskirjeiden ja sosiaalisen median kanavien näkyvyyden 
kehittäminen huomioimaan MM-2025 ja luomaan näin lisänäkyvyyttä suunnistukselle, 
liitolle ja sen kumppaneille. Konkreettinen 2023 verkkosivujen uudistus tulee olemaan 
suunnistus.fi sivuston muokkaaminen tukemaan “Metsä on meidän areena” 
myyntikonseptia. 

• Suunnistusliiton viestintätoiminnan tukeminen markkinointiviestinnän osalta. Kanavina 
verkossa uutiskanavat (suunnistusliitto ja Jukolan viesti) ja somessa Instagram ja LinkedIn. 

• Yhteistyökumppaneiden yhteistoiminnan lisääminen ja verkostoitumisen kehittäminen 
kumppanitilaisuuksilla. 

 
Päätapahtumien (MM-, EM- ja SM-kilpailut sekä Jukolan viesti) näkyvyys varmistetaan eri 
medioissa. Liiton viestintä tekee yhteistyötä kilpailujen tiedottajien kanssa, ja lajin näkyvyyttä 
toteutetaan uutisilla, lehdistötiedotteilla, kuvapalvelulla sekä some-viestinnällä. Resurssien 
mukaan toimintaa täydennetään hyödyntämällä freelancer-toimijoita.  
 
Suunnistaja-lehti on tärkeä osa suunnistusyhteisöä. Lehden kustantajana on toiminut vuodesta 
2020 alkaen Kustannus Oy Juoksija ja lehden omistajana Suunnistusliitto. Lehti tehdään 
kustantajan ja liiton kanssa läheisessä yhteistyössä, mutta taloudellinen vastuu on kustantajalla. 
Lehden sisältöä on muokattu ajattomaan muotoon ja esimerkiksi ajankohtaiset 
kilpailutapahtumat seurataan muissa viestintäkanavissa. Kustantajan kanssa on uusittu sopimus 
vuosille 2023-2024. Tavoitteena on tehdä aiempaa aktiivisemmin yhteistyötä 
tilaajamarkkinoinnissa sekä sisällön kehittämisessä. Liiton viestintä tuottaa lehteen sisältöjä muun 
henkilöstön tuella artikkeleiden ja valokuvien muodossa. 
 
Toimintasuunnitelmaan kirjoitettaessa vuoden 2023 TV-sopimukset ovat vielä 
neuvotteluvaiheessa. Tavoite on jatkaa yhteistyötä niin YLE:n kuin Viaplayn kanssa. Suunnistusta 
seuraaville TV-katsojille on tavoitteena välittää Jukolan viestin lisäksi suunnistuksen MM-kilpailut, 
maailmancupin kaikki osakilpailut, Viestiliiga sekä SM-kilpailuja. Resurssien mahdollistaessa, liiton 
viestintä tukee tv-näkyvyyttä oheis- ja taustamateriaaleilla. Suunnistusliitto vastasi Viestiliigan 
toteutuksesta kaudella 2022 ja tämä jatkuu myös kaudella 2023. 
 
Vuoden 2025 MM-kotikisojen lähestyessä viestintään kiinnitetään huomiota siten, että viestinnän 
resurssointia lisätään. Tähän kiinnitetään huomiota tulevalla toimintakaudella. 
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Kaaviokuvassa Suunnistusliiton viestinnän välineitä ja väyliä eroteltuna. Sisällöntuotannoissa ja some-
viestinnässä tekeminen jakautuu Suunnistusliiton henkilöstön kesken.  
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Markkinointi  

 

Tavoite  Tehtävä  Seuranta  
Liiton 
yhteistyökumppanien arvo 
on vähintään 275 000 € 
(barter osuus 100 000) 
 
Liiton hankkimien Jukolan 
yhteistyökumppanien arvo 
257 000 € (barter osuus 
110 000 €)  

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

Myyntityön, ja kumppanimäärien 
jatkuva seuranta ja kartoitus. 
Kontaktien ja liidien määrän 
kasvattaminen 

  

Somekanavien ja 
uutiskirjeiden  
suunnitelmallinen käyttö 
markkinointiyhteistyössä. 

suunnistusliitto.fi, 
rastilippu.fi sekä IRMA:n 
verkkosivujen 
näkyvyysarvon aktiivinen 
hyödyntäminen 
kumppanihankinnassa -ja 
yhteistyössä.  

Toimet kontaktitietojen 
suunnitelmallista keruuta 
varten. 

Konseptoida Suunnistusliiton verkkosivustot, 
uutiskirjeet ja somekanavat yrityksille 
kiinnostavaksi markkinointiyhteistyön 
muodoksi. 

Kampanjoida aktiivisesti somessa 

Digitaalisen markkinoinnin ja muun 
yhteistoiminnan kehittäminen kumppanien 
kanssa. 

Tutkimustiedon ja näkyvyysseurannan 
valjastaminen myynnin ja markkinoinnin tueksi. 

Kerätään aktiivisesti ja lainmukaisesti 
yksityishenkilöiden ja yritysten kontaktitietoja.   
 

Somekanavien seuraajien ja 
verkkosivuilla vierailijoiden sekä 
näiden käyttäytymisen  
seuranta esim. 
Uutiskirjekampanjoiden avulla. 
 
Tutkimustiedon vaikutusten 
seuranta kumppanihankinnassa. 
 
Kontaktitietojen kasvun 
ajantasainen seuranta.  

  
 
Viestintä  

 

Tavoite  Tehtävä  Seuranta  
Laji näkyy Tiedotteet, -tilaisuudet, uutiskirjeet.  

Mediapalvelu (kuvapankki, tilastot).  
 
Uutisoidaan tapahtumat omissa kanavissa ja 
välitetään tiedotteet sekä kuvat muun 
valtakunnallisen median käytettäväksi.  
 
Nettisivut (suunnistusliitto.fi; suunnistus.fi; 
sslmedia.info; fin5.fi, sslkoulutus.fi, 
koulukartalla.fi)  
Sosiaalinen media (Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn), kampanjat   

Näkyvyysmittarit  
  
 
 
Kuvien ja 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  
    

Ylläpidetään ja kehitetään toimivaa yhteistyötä 
lehden kustantajan kanssa. Sisällöt 
suunnitellaan yhdessä.   

Tilaajamäärien kehitys   
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6 Hallinto 

 
Hallinto  

Liittovaltuusto kokoontuu sääntömääräiseen kevätkokoukseensa lauantaina 1.4.2023 
Jyväskylässä. Liittovaltuuston   syyskokouksen alustava päivämäärä on lauantai 18.11.2023. 
Samassa yhteydessä järjestetään Suunnistusliiton ensimmäinen seurojen kokous, joka valitsee 
liittovaltuuston korvaavan seuraparlamentin. 
 
Liittohallitus vastaa operatiivisesta päätöksenteosta ja päätösten toimeenpanosta yhdessä liiton 
toimihenkilöiden kanssa. Liittohallitus kokoontuu noin 10–12 kertaa vuoden aikana.  
 

Henkilöstö 

Työntekijöiden lukumäärä on 15. Huomioituna osa-aikaisuudet, on henkilöstön määrä 12,7 
henkilötyövuotta.  Työntekijät ovat: 
- Mika Ilomäki, toimitusjohtaja 
- Timo Saarinen, tapahtuma- ja seurapäällikkö 
- Marko Kantaneva, myynti- ja markkinointipäällikkö 
- Timo Mikkola, viestintä (80%) 
- Sari Kaunismäki, toimistopäällikkö 
- Katri Lindeqvist, nuoriso- ja koulutuspäällikkö 
- Eero-Antti Lonka, harrastesuunnistusvastaava (40%)  
- Petteri Kähäri, huippu-urheilupäällikkö 
- Thierry Gueorgiou, päävalmentaja 
- Vroni König-Salmi, valmentaja (n. 50%) 
- Arttu Syrjäläinen, nuorten olympiavalmentaja 
- Jari Sipilä, nuorten olympiavalmentaja 
- Antti Harju, nuorten olympiavalmentaja 
- Tapani Partanen, hiihtosuunnistuksen päävalmentaja (50%) 
- Miia Niittynen, projektityöntekijä 1.9.2022-30.6.2023 (50%). 
 

Jukolan viesti ja Fin5-suunnistusviikko osallistuvat markkinointipäällikön kustannuksiin ja 
Olympiakomitea rahoittaa osaksi nuorten olympiavalmentajien palkkauksen. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön erityisavustuksella kustannetaan projektityöntekijän palkkaus. Lisäksi liitossa 
työskentelee tarpeen vaatiessa muita projekti- ja tuntityöntekijöitä. Valmentajien ja huippu-
urheilupäällikön kustannukset ovat huippu-urheilun budjetissa.  

Suunnistusliiton vastuullisuusohjelma  

Vastuullisuuden kokonaisuus koostuu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmasta, 
ympäristövastuun suunnitelmasta, antidoping-ohjelmasta sekä hyvästä hallinnosta ja turvallisesta 
toimintaympäristöstä. Kullekin osa-alueelle on oma dokumentointinsa ja liittohallitus seuraa 
asioiden toteutumista.  

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma  

Suunnistusliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on vuodelta 2020. Suunnitelman 
laadinnasta vastasi luottamushenkilöiden ja toimihenkilöiden muodostama työryhmä. 
Suunnitelman kirjallisina lähteinä olivat edellinen yhdenvertaisuusohjelma, Olympiakomitean 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) ”Häirintä 
suomalaisessa urheilussa” -tutkimus sekä ennen kaikkea siitä erillisen suunnistusta koskeva 
raportti sekä Suunnistusliiton henkilöstölle tehdyt työhyvinvointikyselyt. 
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Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen kuuluu sekä Suunnistusliitolle että seuroille. 
Seuroissa tapahtuu suurimmaksi osaksi se toiminta, joissa yhdenvertaisuus konkretisoituu. 
Yhdenvertaisuuden edistäminen on jatkuva prosessi, joten parhaisiin tuloksiin päästään jakamalla 
voimavaroja ja toimenpiteitä esimerkiksi vuosittain vaihtuviin kohteisiin. Toimenpiteiden ja 
tavoitteiden pitää olla mahdollisimman konkreettisia, jotta kehittyminen on mahdollista. Vuoden 
2023 toimenpiteitä on mm. kyselyn toteuttaminen seksuaalisesta ja sukupuolisesta häirinnästä. 
 
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on luettavissa tästä linkistä: 
https://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-content/uploads/2022/03/Suunnistusliiton-
yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvosuunnitelma_web20.pdf. 
 
Suunnistusliitto on sitoutunut liikunnan ja kulttuurin yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä 
ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen 
eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen 
päätöksiin. Suomen Suunnistusliitto ry:n jäsenet sitouttavat omat jäsenensä ja toiminnassaan 
mukana olevat henkilöt ja yhteisöt edellä mainittuihin kurinpitomääräyksiin ja 
kurinpitolautakunnan toimivaltaan, sääntöihin ja päätöksiin. 
  
Ympäristövastuun suunnitelma ja ympäristöasiat 

Vuoden 2022 aikana on laadittu Suunnistusliiton ympäristövastuun toimintasuunnitelma, jonka 
liittohallitus vahvistaa joulukuussa 2022. Ympäristövastuun suunnitelma on myös OKM:n 
edellytys valtion yleisavustuksen saamiseksi. Vuoden 2023 merkittävä ympäristöteema tulee 
olemaan ympäristövastuun suunnitelman konkretisointi käytännön toimiksi yhteistyössä seurojen 
kanssa. 
 
Suunnistusliitolla on nimettynä ympäristöryhmä, joka kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Ryhmä 
käsittelee mm. seuraavia asioita: 

• 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  
 
Suunnistusliitto on mukana eri lajien edunvalvontaan ja ympäristöasioihin keskittyvän 
Ulkoilufoorumin työssä. Ulkoilufoorumi on noin 30 lajin tai järjestön rekisteröimätön edun-
valvontayhteisö.   
 
Antidoping-ohjelma sekä hyvä hallinto ja turvallinen toimintaympäristö  

Antidopingohjelma on osa huippusuunnistuksen tehtäväkenttää ja viimeisin antidopingohjelma 
sekä siihen läheisesti liittyvä kilpailumanipulaation torjuntaohjelma hyväksytään 
liittohallituksessa joulukuussa 2022. 
 
Hyvään hallintoon liittyvä dokumentointi käydään säännöllisesti vuosittain läpi liittohallituksessa. 
Turvallisen toimintaympäristön kirjaukset ovat osa työterveyshuollon kehittämissuunnitelmaa.  
 
 

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. 

https://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-content/uploads/2022/03/Suunnistusliiton-yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvosuunnitelma_web20.pdf
https://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-content/uploads/2022/03/Suunnistusliiton-yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvosuunnitelma_web20.pdf
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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 Liikuntakeskus Pajulahti, Vuokatin 
Urheiluopisto, Varalan 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 ja Suomen Metsäsertifiointi PEFC ry. 

Kansainväliset asiat 

Suomen Suunnistusliitto on jäsenenä Kansainvälisessä suunnistusliitossa (IOF). 
Suomalaisjäsenenä liiton hallituksessa on Hannu Kottonen (toimikausi 2022-2026). IOF:n eri 
komissioissa toimii suomalaisia asiantuntijajäseniä, jotka vaikuttavat työryhmissään 
suunnistuksen kehittämiseen. Jäseninä omissa ryhmissään ovat Jaakko Lajunen (suunnistus, 
toimikausi 2023-2024), Anni Toiviainen (hiihtosuunnistus, 2023-2024), Ari Tertsunen 
(tarkkuussuunnistus, 2023-2024) ja Mika Häkkinen (pyöräsuunnistus, 2023-2024). Olli Heinonen 
on toiminut IOF:n lääketieteellisenä asiantuntijana. 
 
IOF:n kokouksissa Suomea edustavat puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.  
 
Pohjoismaisella tasolla pyritään löytämään NORD-kokouksissa yhteinen linja tärkeimmissä 
kysymyksissä IOF:n suuntaan. Vuoden 2022 yhteinen pohjoismainen tapaaminen järjestetään 
alustavasti Latvian liiton isännöimänä Riikassa tammikuussa 2023. 
 
IOF:n strategisia linjauksia ja muita kansainvälisiä asioita käsitellään säännöllisesti liittohallituksen 
kokouksissa. Keskeisenä Suomen tavoitteena kansainvälisesti on erityisesti mm. televisioinnin 
kehittäminen niin, että lajin tv-tuotteille tulisi aiempaa enemmän markkina-arvoa ja näkyvyyttä. 
Lisäksi Suomelle on IOF:n toiminnassa tärkeää, että IOF:n toiminta ja oma varainhankinta 
vahvistuvat.  
 
Vuosina 2024–2025 järjestetään Suomessa IOF:n arvokilpailuja seuraavasti: 
tarkkuussuunnistuksen EM-kilpailut Turussa 2024, suunnistuksen veteraanien MM-kilpailut 
Turussa 2024 sekä suunnistuksen MM-kilpailut 2025 Kuopiossa. 

Talous 

Vuoden 2023 talousarvion loppusumma on 2 771 400 €. Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 
kussakin yksikössä on kuvattu toimintasuunnitelmissa edellä.  
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Talousarvio vuodelle 2023 on seuraava: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hallinto sisältää henkilöstökulut huippusuunnistuksen henkilöstökuluja lukuun ottamatta. 
Huippusuunnistuksen luvuissa omavastuut yhteensä 514 000 € ovat tuotoissa. Barter-sopimusten 
arvo on 100 000 € ja ne näkyvät huippusuunnistuksen kuluina. Poistojen osuus 14 500 € koskee 
Rastilippua, jonka poistot päättyvät maaliskuussa 2023. 

  

Talousarvio 2023 TUOTOT  KULUT  TULOS  

Seuratoiminta 91 200 131 200 -40 000 

Huippusuunnistus 614 000 1 466 000 -852 000 

Tapahtumat 49 500 331 422 -281 922 

Markkinointi ja viestintä 59 500 131 611 -72 111 

Hallinto 68 200 657 967 -589 767 

Varainhankinta 1 890 000 53 200 1 836 800 

Tulos yhteensä 2 772 400 2 771 400 1 000 
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Liite 1. Suunnistusliiton tuotot ja kulut 2023 

 
Liiton tuotot koostuvat seuraavista: 

 

 
 
Liiton kulut koostuvat puolestaan seuraavista: 
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  Talousarvio 01.01.-31.12.2023 Talousarvio 01.01.-31.12.2022 

SEURATOIMINTA Tuotot Kulut Tulos Tuotot Kulut Tulos 

YHTEENSÄ  91 200 131 200 -40 000 88 200 129 841 -41 641 

              

HUIPPUSUUNNISTUS             

  suunnistus  337 000 870 000 -533 000 311 000 830 500 -519 500 

  hiihtosuunnistus  140 000 222 000 -82 000 106 000 186 000 -80 000 

  pyöräsuunnistus  121 500 161 500 -40 000 96 000 135 000 -39 000 

  tarkkuussuunnistus  15 500 22 500 -7 000 15 500 22 500 -7 000 

  hallinto + barter   190 000 -190 000   202 000 -202 000 

YHTEENSÄ  614 000 1 466 000 -852 000 528 500 1 376 000 -847 500 

              

TAPAHTUMAT             

  Kilpailutoiminta 4 500 30 496 -25 996 4 000 34 179 -30 179 

  Karttatoiminta 0 188 325 -188 325 0 195 000 -195 000 

  Irma 31 000 75 000 -44 000 30 000 70 000 -40 000 

  Harrastesuunnistus 14 000 37 601 -23 601 15 943 31 365 -15 422 

YHTEENSÄ  49 500 331 422 -281 922 49 943 330 544 -280 601 

              

MARKKINOINTI JA 
VIESTINTÄ             

  markkinointi 38 000 79 103 -41 103 63 932 117 193 -53 261 

  Viestintä 21 500 52 508 -31 008 27 000 47 853 -20 853 

YHTEENSÄ  59 500 131 611 -72 111 90 932 165 046 -74 114 

              

HALLINTO + JÄRJESTÖ             

  henkilöstökulut  0 404 644 -404 644 0 401 035 -401 035 

  kiinteät kulut  0 89 988 -89 988 0 98 733 -98 733 

  poistot  0 14 500 -14 500 0 57 500 -57 500 

  Kv. Toiminta 68 000 74 500 -6 500 78 000 83 000 -5 000 

  Järjestötoiminta 200 41 238 -41 038 175 43 601 -43 426 

  Strategia / hankkeet   33 097 -33 097   27 000 -27 000 

YHTEENSÄ  68 200 657 967 -589 767 78 175 710 869 -632 694 

              

VARAINHANKINTA             

  OKM, yleisavustukset 813 000 0 813 000 838 000 0 838 000 

  Olympiakomitea 99 000 0 99 000 99 000 0 99 000 

  kumppanitoiminta  275 000 52 200 222 800 280 000 35 300 244 700 

  lisenssit  235 000 1 000 234 000 234 250 1 400 232 850 

  kilpailumaksut  430 000 0 430 000 425 000 0 425 000 

  jäsenmaksut  38 000 0 38 000 38 000 0 38 000 

YHTEENSÄ  1 890 000 53 200 1 836 800 1 914 250 36 700 1 877 550 

TULOS 2 772 400 2 771 400 1 000 2 750 000 2 749 000 1 000 


