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1 YLEISTÄ  

 

Suunta Jyväskylä on jyväskyläläinen suunnistuksen erikoisseura. Haluamme tarjota 
menestymään pyrkiville eri-ikäisille kilpasuunnistajille hyvät olosuhteet kehittyä 
harrastuksessaan. Lisäksi järjestämme sekä laadukkaita suunnistuskilpailuja että 
erilaisia mahdollisuuksia suunnistuksen harrastamiseen kuntoilumielessä. 
Jyväskyläläisten lasten tutustuttaminen suunnistukseen on myös tärkeimpiä 
tavoitteitamme. 
 

Seuran strateginen tavoite on perustaa urheilullinen menestys omaan 
junioritoimintaan. Tämä vaatii hyvin toimivan suunnistuskoulun kehittämistä sekä 
panostamista siihen, että suunnistavien lasten on helppo ruveta harrastamaan 
seurassamme myös tavoitteellista kilpasuunnistusta. Seuran tavoitteena on 
parantaa vuosittain sijoitusta arvoviesteissä ja tarjota kilpailukykyiset 
kehittymismahdollisuudet sekä kansallista että kansainvälistä huippua tavoitteleville 
urheilijoille. Tavoitteena on myös säilyttää asema yhtenä Suomen vahvimmista 
hiihtosuunnistusseuroista. 
 

Suunta Jyväskylä on mukana Suunnistusliiton Suunta Huipulle -ohjelmassa, jonka 
tavoitteena on seuran valmennustoiminnan laadun systemaattinen kehittäminen. 
 

Seurallamme on pitkät ja menestyksekkäät perinteet kilpailujen järjestäjänä. Vuonna 
2020 järjestämme suunnistuksen keskimatkan SM-kilpailut, joiden valmistelu vaatii 
paljon työtä eri osa-alueilla. Kilpailujen järjestäminen on tärkeää sekä 
seuratoiminnan aktivoinnin että seuran talouden kannalta. 
   
Suunta Jyväskylän jokaviikkoiset kuntorastit on ollut pitkään Jyvässeudun tärkein 
kuntosuunnistustapahtuma. Käytössämme on Suunnistusliiton Rastilippu-palvelu. 
Seuramme täytyy löytää myös yhä uusia keinoja kehittää 
kuntosuunnistusmahdollisuuksia laajenevassa kestävyys- ja ulkoliikuntalajien 
kirjossa. 
 

Aktivoimme seuran jäseniä mukaan toimintaan ja pyrimme hyödyntämään heidän 
erityisosaamistaan eri toiminnoissa. Sen lisäksi, että seuramme 
suunnistusharjoitukset ovat avoimia kaikille jäsenille, järjestämme myös muita 
yhteisiä tapahtumia toiminnan kehittämiseksi. Olemme panostaneet kuluneena 
vuonna toiminnastamme viestimiseen, ja tämä jatkuu edelleen. Myös erilaisten 
hyvien yhteistyökumppaneiden löytäminen on tärkeää sekä tulevan SM-
kilpailutapahtuman että muunkin toiminnan mahdollistamiseksi. 
 

Seuraavassa esitellään vuoden 2020 toimintasuunnitelmaa tarkemmin toiminta-
alueittain. 
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2 KARTOITUS JA KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN  

2.1 Kartoitus 
 
Kesän sprinttikisojen tarpeisiin kartoitetaan kaksi uutta aluetta ja JNC:ltä ostetaan 
uusi Lutakon alueen sprinttikartta.  
 
Maastosuunnistuskarttojen osalta varaudutaan kartoittamaan vuoden 2021 
kansallisten kisojen kilpailumaasto, sijainti tarkentuu myöhemmin. Myös keskeisiä 
kuntorastikäytössä olevia alueita kartoitetaan uudelleen. 
   
Vanhojen kuntorastikarttojen ajantasaistamista jatketaan myös talkoovoimin. 
Päivityksen tarve ja aikataulut määrittyvät kuntorastikalenterin myötä. 

2.2 Kilpailujen järjestäminen 
 
Toimintavuoden suurin kilpailutapahtuma on 23.5 Paljakossa järjestettävä 
keskimatkan SM-kilpailu. Järjestelyt hoidetaan kilpailunjohtaja Hannu Korhosen 
vetämänä projektina, johon osallistuu toimitsijoina merkittävä osa seuran jäsenistä. 
Kartoitus ja ratasuunnittelu on tehty pitkälti jo edellisen vuoden aikana, ja keväällä 
niitä viimeistellään sekä rakennetaan tapahtuman tarvitsema infrastuktuuri. 
Kilpailuun odotetaan n. 2500 osallistujaa, mikä tekee siitä suurimman Jyvässeudulla 
järjestetyn suunnistuskisan sitten 1997 Jyväs-Jukolan. 
 

SM-kisaviikonlopun sunnuntaina järjestetään Suunnistusliiton pyynnöstä 
sprinttisuunnistuksen nuorten MM-näyttökilpailu. Se pidetään mahdollisimman 
pienenä tapahtumana, eikä sen yhteydessä järjestetä muita kilpailusarjoja.  

 

Elokuun lopussa järjestetään jo perinteeksi muodostunut kansallinen 
sprinttisuunnistuskilpailu, Jyvässprintti. Loppusyksyllä osallistutaan aiempien 
vuosien tapaan KurkoCup-yösuunnistussarjan järjestämiseen. Talvella 
organisoidaan sprintti-/korttelicup. 

3 NUORISO- JA KILPASUUNNISTUSTOIMINTA 

3.1 Tavoitteet ja organisaatio  
 
Seuran nuoriso- ja kilpasuunnistustoiminnasta vastaa nuoriso- ja 
kilpasuunnistusjaosto. 
  
Seuran tavoitteena on rakentaa ’suunnistajan polku’ siten, että seurasta löytyy eri 
ikäkausiin soveltuvaa tasokasta toimintaa ja valmennusta. Seuran 
kilpasuunnistuksen lähivuosien tavoitteena on tarjota kilpailukykyiset 
kehittymismahdollisuudet huipulle pyrkiville urheilijoille. Pidemmän aikavälin 
tavoitteena on parantaa oman junioritoiminnan kautta edellytyksiä toimia 
menestyvänä suunnistusseurana myös yleisessä sarjassa. 
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Jaoston rakenne ja työnjako ovat seuraavat: 
  
Seuravalmennustiimi, vastuullaan 

o Koko seuran valmennuksen suunnittelu ja organisointi  
o Leirit  
o Kisamatkat  
o Viikkoharjoitukset  
o Yhteydenpito ryhmäläisiin  

 
Nuorisovalmennustiimi, vastuullaan 

o Suunnistuskoulu  
o Nuorten leirit  
o Nuorten kisamatkat  
o Yhteydenpito ryhmäläisiin  
 

Huipputiimi, vastuullaan 
o Urheilijasopimukset  
o Naisten huippuryhmän tuki  
o Yhteydenpito ryhmäläisiin  

 
Hiihtosuunnistustiimi vastuullaan hiihtosuunnistustoiminta. 
  
Seuran leireille ja SM-tason viestikilpailuihin osallistuu mahdollisuuksien mukaan 
yksi-kaksi valmentajaa/huoltajaa, joiden matkakustannuksista (matkat ja majoitus) 
vastaa seura. Seuravalmentaja sopii tapauskohtaisesti, ketkä henkilöt kullekin 
matkalle lähtevät seuran kustantamana. Valmentajien ja huoltajien määrässä on 
huomioitava ilmoittautuneiden urheilijoiden määrä. 
  
Jaoston toiminnasta vastaavat kaikki jaoston jäsenet, ja tarvittaessa jokainen 
jaoston jäsen voi tehdä aloitteita kokousten ja palaverien pitämiseksi. Keskeinen 
yhteydenpitoväline on sähköposti tai MyClub ja pikaisessa viestinnässä WhatsApp.  

3.2 Nuorisotoiminta 

3.2.1 Suunnistuskoulu 

 

Seura kehittää lasten ja nuorten suunnistustoimintaa Suunnistusliiton Tähtiseura-
ohjelman mukaisesti. 
  
Suunnistuskoulu on tarkoitettu noin 7-14 -vuotiaille tytöille ja pojille. Alle kouluikäiset 
lapset voivat osallistua harjoituksiin vanhempien tai huoltajien sitoutuessa olemaan 
harjoituksissa mukana. Harjoituksissa lapset jaetaan eri tasoryhmiin seuraavasti: 
  

1. Uudet aloittajat  
2. Rastireittiryhmä alle 10-vuotiaat  
3. Taso 1 eli TR- ja tavallinen suunnistus n.10–12 -vuotiaat  
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4. Taso 2 tavallinen suunnistus n.11–13 -vuotiaat  
5. Teho / Nuorten valmennusryhmä  

  
Ryhmiin jaottelu tehdään yhteisesti ohjaajien kanssa ja taso riippuu yksilön 
taitotasosta. Kevätkausi aloitetaan huhtikuussa. Kesä-heinäkuun ajan 
suunnistuskoulu on kesätauolla. Syyskausi käsittää elokuun. Harjoitukset pidetään 
pääsääntöisesti maanantaisin klo 18.00–19.15. 
  
Suunnistuskoulun osanottomaksu sisältää seuran jäsenmaksun, lisenssin ja 
vakuutuksen, osallistumismahdollisuuden suunnistuskoulun harjoituksiin (10 kertaa) 
ja kuntorasteille sekä kilpailumaksut. Lisäksi osanottomaksu sisältää 
osallistumismahdollisuuden talvikauden harjoituksiin yli 9-vuotiaille. Tarkempi 
suunnistuskoulun ohjelma valmistuu vuoden 2020 alussa. Ohjelmasta tiedotetaan 
Suunta Jyväskylän nettisivulla http://www.suuntajyvaskyla.fi/suunnistuskoulu.  
  
Suunnistuskoulun ryhmien vastuuvetäjinä toimivat ohjaajat, joilla monilla on vahvaa 
lajituntemusta ja -kokemusta. Heidän apunaan toimii lasten vanhempia. Tavoitteena 
on saada mukaan uusia ohjaajia ja järjestää ennen kauden alkua ohjaaja- ja/tai 
valmentajakoulutusta.  

3.2.2 Harjoitustoiminta  

  

Seurassa rakennetaan suunnistajan polku suunnistuskoulusta kilpasuunnistajaksi. 
Lapsille ja nuorille järjestetään ympärivuotista harjoitustoimintaa. Lasten sali- ja 
juoksuharjoituksia järjestetään viikottain syyskuusta huhtikuuhun. Vuorot on 
tarkoitettu 9-14 vuotiaille.  
  
Lapsia ja nuoria kannustetaan osallistumaan seuran taitoharjoituksiin, joita 
järjestetään keväällä ja syksyllä keskiviikkoisin. 

3.2.3 Kilpailutoiminta  
  
Lapsia ja nuoria kannustetaan osallistumaan kansallisiin suunnistuskilpailuihin. 
Erityistavoitteina kirjataan: 
  

 Osallistuminen aluemestaruus- ja alueen oravapolkukilpailuihin 
mahdollisimman suurella joukolla.  
 

 Osallistuminen Nuorten Jukolaan elokuussa kahdella joukkueella. 
Tapahtumasta pyritään tekemään yksi kauden kohokohdista.  
 

Mahdollisesta osallistumisesta nuorten Tiomilaan päätetään erikseen myöhemmin. 
Lasten viestijoukkueiden valinnoista vastaa valmennusjohto yhdessä lasten 
toiminnasta vastaavien kanssa.  
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3.2.4 Leiritoiminta  
  
Erityisesti seuran nuorempia suunnistajia kannustetaan osallistumaan aiempien 
vuosien tapaan suurella joukolla Keski-Suomen alueen oravanpolkuleirille ja –
kilpailuihin.  
  
Kesäkuussa järjestetään valtakunnallinen Leimaus-leiri. Leirille on perinteisesti 
osallistunut kymmeniä seuran lapsia ja nuoria, ja se on tavoitteena tälläkin kertaa.  
  
Pidemmälle harrastuksessa ehtineitä vanhempia junioreita kannustetaan 
osallistumaan seuran järjestämille valmennusleireille ympärivuotisesti.   
  
Seura tukee leireille osallistumisia. Myös VOL-leireille osallistumista tuetaan.  

3.3 Valmennus- ja kilpailutoiminta 

3.3.1 Valmennusryhmät  
  

Seuran valmennusryhmien toiminta on suunnattu kaikille nuorissa tai yleisessä 
sarjassa tavoitteellisesti harjoitteleville seuran urheilijoille. Harjoitus- ja leiritoimintaa 
on valmennusryhmän puitteissa mahdollisuus suunnata eri urheilijoille esim. 
Jukolan viestiin tai Nuorten Jukolaan valmistautumisessa.  
  
Valmennusryhmiä on kaksi:  

o Aikuisten valmennusryhmä (17 v ja vanhemmat)  
o Nuorten valmennusryhmä (13-16 v)  

  
Seuravalmentaja suunnittelee leiri- ja harjoituskalenterit yhdessä jaoston 
vastuuhenkilöiden kanssa. 

3.3.2 Harjoitukset  
  

Yhteisharjoituksia järjestetään talvikaudella mm. salijumpan ja 
ratajuoksuharjoitusten muodossa. Keväällä ja syksyllä järjestetään säännöllisesti 
taitoharjoituksia.  

3.3.3 Leirit  
  

Alustava leirisuunnitelma kaudelle 2020 on seuraava:  
  

o tammikuussa viikonloppuleiri  
o helmikuussa Portugalin leiri  
o huhtikuussa kevätleiri Virossa  

o eloleiri (SM-pitkään valmistava)  
o syksyllä syysleiri  
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Mahdollisista poikkeamista alustavaan suunnitelmaan päätetään jaostossa 
erikseen.  
  
Muuta valmennustoimintaa, kuten tasotestejä, testijuoksuja ja vastaavia tapahtumia 
järjestetään erillisen suunnitelman mukaisesti. 

3.3.4 Kilpailutoiminta - Suunnistus  
  
Urheilijat ilmoittautuvat henkilökohtaisiin kilpailuihin omien tavoitteidensa 
mukaisesti.   
 
Seuran viestijoukkueiden valinnoista vastaavat seuravalmentaja ja valmennusjohto. 

 
Menestystä tavoitellaan erityisesti seuraavissa viestikilpailuissa  
  

o 10milassa Ruotsissa  

o Jukolan ja Venlojen viestissä  

o SM-viesteissä  

o 25Mannassa Ruotsissa 
  
SM-tason kilpailuissa seuran edustusurheilija on velvollinen käyttämään seuran 
edustusasua niin kilpailussa kuin kilpailupaikalla ellei asiasta ole erikseen toisin 
sovittu.  
  
Arvokilpailuihin seura pyrkii järjestämään yhteismajoitusta. Jaosto voi talousarvion 
puitteissa päättää matkustamisesta kilpailuihin bussikyydillä.   
  
Arvokilpailujen majoitus- ja kuljetuskustannuksiin seura osallistuu talousarvion 
puitteissa. Tuen suuruudesta päättää kilpasuunnistusjaosto. 

  

3.3.5 Kilpailutoiminta – Hiihtosuunnistus  
  
Hiihtosuunnistuksen valmennus- ja kilpailutoiminnasta vastaa seuran 
kilpasuunnistusjaosto. Hiihtosuunnistuksella on oma vastuuvalmentajansa.  
  
Hiihtosuunnistuksen harjoittelu- ja kilpailutoiminnasta vastaavat lähtökohtaisesti 
urheilijat itsenäisesti omien tavoitteidensa pohjalta. Viesteihin osallistumisesta 
päättämisessä ja joukkuevalinnoissa käytäntö on yhtenevä suunnistuksen kanssa. 
Arvoviesteihin osallistumisvelvollisuudesta ja seuran edustusasun käyttämisestä on 
voimassa mitä edellä on kirjoitettu suunnistuksen vastaavassa kohdalla.  
  
Suunta Jyväskylää edustaa hiihtosuunnistuksessa useita maajoukkuetason 
urheilijoita ja seura panostaa hiihtosuunnistuksessa huippu-urheiluun. Tavoitteena 
on saada useita edustajia kansainvälisiin arvokilpailuihin ja menestyä SM 
kilpailuissa.  
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Kaikille seuralaisille avoin hiihtosuunnistusleiri järjestetään Ensilumen Rastien 
yhteydessä Lapissa marras-joulukuun vaihteessa. Lisäksi seuramme 
maajoukkuehiihtosuunnistajilla on tiivis leiriohjelma koko harjoituskauden.  

3.3.6 Kilpailutoiminta - Pyöräsuunnistus  
  
Seuramme lajivalikoimaan kuuluu myös pyöräsuunnistus, jonka harrastajamäärät 
ovat pienoisessa kasvussa. Pyöräsuunnistuskilpailuihin osallistumista tuetaan 
samalla tavalla kuin muitakin lajeja. Kauden aikana voidaan järjestää harjoituksia, 
jos jäsenistöstä löytyy innokkuutta asialle. Erityistä valmennustoimintaa 
pyöräsuunnistuksessa ei järjestetä.  

3.3.7 Veteraanisuunnistajat  
  
Veteraanisarjojen suunnistajat sparraavat nuorempia harjoituksissa ja kilpailuissa. 
Heitä kannustetaan osallistumaan kilpailuihin ja harjoitusten järjestämiseen. 
Veteraanien toiminnasta ja mm. viestijoukkueiden kasaamisesta vastaavat 
veteraanisuunnistuksen yhteyshenkilöt.   

3.4 Valmennus- ja kilpailutoiminnan maksut   

3.4.1 Toimintaryhmien maksut ja lisenssit   
  
Toimintaryhmämaksut (sisältävät jäsenmaksun)  
  
Valmennusryhmiin kuuluvat 15v ja vanhemmat 200 € (ei sisällä lisenssiä)  
Nuorten valmennusryhmään kuuluvat 14v ja nuoremmat 140 € (sisältää 
vakuutuksen ja lisenssin)  
 
Suunnistuskoulu (-14 v.), 140 € (sisältää vakuutuksen ja lisenssin)  

o Suunnistuskoulumaksuissa porrastus ilmoittautumisajan mukaan  
o Suunnistuskoulumaksuihin alennus, mikäli vanhempi toimii (apu)ohjaajana 

koko kauden (60 €) tai ratamestarina (20 €)  
o Sisaralennus (20 €) 

  
Ryhmiin kuulumattomat seuran jäsenet lunastavat kilpailuihin osallistumiseen 
vaadittavan lisenssin itse. 
  

3.4.2 Kilpailumaksukatto  
  

Valmennuksen valitsemat ja toimintamaksun maksaneet ryhmään kuuluvat jäsenet 
ovat oikeutettuja siirtämään kilpailumaksuja 500 € edestä seuran maksettavaksi. 
Maksukaton ylittävät maksut laskutetaan kauden lopussa. Maksukatot sisältävät 
henkilökohtaiset SM- ja muut kilpailut. Myös ulkomaiset kilpailut ovat maksukaton 
piirissä.   
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Myös suunnistuskoulumaksun maksaneet lapset (14 v. ja alle) ovat oikeutettuja 
siirtämään kilpailumaksunsa seuran maksettavaksi. Heillä ei ole maksukattoa.  
  
Seura maksaa viestien kilpailumaksut kaikkien jäsenten osalta.  
  
Seura maksaa nuorten sarjoissa kilpailevien jäsenten SM- ja AM-kilpailujen 
kilpailumaksut. Nämä sisältyvät kilpailumaksukattoon.  
  
Rastiviikkojen, kuten KRV, FIN5, O-Ringen, kilpailumaksut maksavat kaikki jäsenet 
itse.   
 
Ryhmiin kuulumattomat seuran jäsenet maksavat henkilökohtaisten kisojen 
kilpailumaksut itse ilmoittautuessaan kilpailuihin Suunnistusliiton Irma -järjestelmän 
kautta. 
 
3.4.3 Seuran tuki  
  
Seuran tavoite on kehittää toimintaa siten, että tavoitteellisten ja menestyneiden 
urheilijoiden kanssa on selkeät käytännöt ja yhteinen ymmärrys seuran tuen 
kanavoimisesta kilpaurheiluun. Urheilijasopimusten tukisummat kaudelle 2020 
määritellään kauden 2019 menestyksen perusteella.  
  
Seura vastaa valmennusryhmämaksun maksaneiden urheilijoiden kilpailujen   
osanottomaksuista maksukaton puitteissa sekä osallistuu leireistä, kilpailuista ja 
matkustamisesta aiheutuviin kustannuksiin talousarviossa tähän tarkoitukseen 
varatulla summalla.  
  
Suurin osa leiri- ja kilpailumatkoista on seuran osittain tukemaa, jolloin 
omakustannusosuus pyritään pitämään kohtuullisena.  
  
Leirit pyritään järjestämään toiminnallisesti ja taloudellisesti mahdollisimman   
tarkoituksenmukaisesti. Leirin kustannukset pyritään arvioimaan osallistujille 
etukäteen, mutta lopullinen laskutettava summa voi poiketa arviosta. 
Leirikustannuksiin sisällytetään majoituskustannukset sekä harjoituskarttamaksut.  

4 KUNTOSUUNNISTUSTOIMINTA  

4.1 Yleistä 
 

Kausi 2020 tulee olemaan edellisen vuoden kaltainen. Kaudella järjestetään 
yhteensä 26 kuntosuunnistustapahtumaa huhtikuun alusta syyskuun loppuun 
pääsääntöisesti kerran viikossa. Olemme täysipainoisesti mukana Suunnistusliiton 
Rastilippu-palvelussa. Järjestämämme kuntosuunnistustapahtumat löytyvät sekä 
seuran omilta sivuilta, että Rastilippu-palvelun kalenterista.    
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4.2 Tapahtumat 
 
Huhtikuun tapahtumat toteutetaan sprintti-suunnistuksina ja maastoon siirrytään 
toukokuun alusta. Syyskuuhun asti tapahtumat järjestetään torstaisin (paitsi 
Juhannusviikolla poikkeuksena keskiviikkona) Poikkeavan viikon muodostaa 21.5, 
jolloin ei pidetä kuntosuunnistuksia. 23.5 kisataan SM-keskimatka ja 
kuntosuunnistajille tarjotaan mahdollisuus testata taitojaan samoilla rastipisteillä heti 
seuraavana sunnuntaina 24.5.    
 
Metsään lähtö tapahtuu torstaisin klo 17.00–18.30 ja lauantaisin klo 14– 15.30.  
 
Firmaliiga 

 
Firmaliiga järjestetään kuuden osakilpailun mittaisena siten, että kolme osakilpailua 
järjestetään keväällä ja kolme loppukesällä.    
 
Jukola-koulu ja muu suunnistusopetus 
 
Viime vuosina mukavan suosion saanut Jukola-koulu eli aikuisten suunnistusopetus 
järjestetään keväällä jo vakiintuneella formaatilla. Koulu sisältää kaksi teoriailtaa ja 
3-4 ohjattua maastoharjoitusta sekä osallistumismahdollisuuden kevään 
kansallisten kuntosuunnistukseen.   
 
Suunnistusopetusta järjestetään myös tilauksesta yrityksille ja järjestöille. 
Opetuksen sisällöstä, laajuudesta ja hinnasta sovitaan tapauskohtaisesti.   

4.3 Maastot 
 

Tapahtumakalenteria muodostettaessa huomioidaan, että lähellä Jyväskylää 
sijaitsevat maastot vetävät enemmän osallistujia, edellyttäen kartan olevan 
ajantasainen. Erityisesti suosituimpaan aikaan touko-kesäkuun vaihteeseen on 
syytä panostaa vetovoimaisimpiin mahdollisiin maastoihin, vaikka kilpasuunnistajia 
tämä ei parhaalla mahdollisella tavalla palvelisikaan. Kaukana sijaitsevien 
maastojen käyttö on syytä harkita tarkasti.   

4.4 Radat  
 

Radat tulostetaan totuttuun tapaan valmiiksi karttoihin. Ratojen osalta huomioidaan 
D-radan vaatimus aloittelijoille sopivasta radasta, n. 2 km pituinen, mutta sisältäen 
vähintään 6 rastia. Rata D tulisi aina tulostaa mittakaavaan 1: 7 500 tai 1: 5 000 sekä 
radat C ja BL (lyhyt B-tason rata) aina, kun se on mahdollista, mittakaavaan 1: 7 
500. Radat A ja B tulostetaan mittakaavaan 1: 10 000.  
 
Tulostettavien karttojen määriä arvioitaessa käytetään apuna edellisen vuoden 
myyntitilastoja. Tilastosta voi tarkistaa osanottajamäärät joko ajankohdan tai 
maaston mukaan. Tilastosta näkee myös, millainen säätila oli kyseisenä päivänä ja 
voi arvioida sen vaikutusta osallistujamääriin. 
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4.5 Tulospalvelu ja Rastilippujärjestelmä 
 

Tulospalveluohjelmistoa voidaan käyttää, joko yhden tai kahden koneen 
järjestelmänä. Jos osallistujamäärä tapahtumalla ylittää 200 osallistujaa, on kahden 
koneen käyttäminen suositeltavaa. Kaikissa tapahtumissa tulospalvelu kytkeytyy 
nettiin erillisen modeemin välityksellä. Modeemissa käytetään pre-paid -liittymää, 
jonka kustannukset ovat seuralle optimaaliset. Liittymälle ladataan tarvittava määrä 
euroja kauden alussa. 
 
Tapahtumien järjestäjiä on ollut haasteellista löytää. Tulevalle kaudelle voikin 
ilmoittautua järjestämään tapahtuman siten, että tulospalvelun hoitaa siihen 
erikoistunut ryhmä. Toimintamallia kehitetään tarvittaessa myös muiden roolien 
osalta. Seura järjestää keväällä hyvissä ajoin ennen kauden alkua koulutuksen 
tulospalvelun, tapahtuman järjestämiseen ja tarvittaessa ratojen suunnitteluun ja 
piirtämiseen.   
  
Suunnistajia on syytä edelleen kannustaa hankkimaan oma emit-kortti. Seuran 
vuokraemittien määrä ja kunto ovat tällä hetkellä riittävät.   
 
Rastilippupalvelu 
 
Rastilippupalvelu mahdollistaa osallistujalle ennakkoilmoittautumisen, ennakkoon 
maksamisen tai nettimaksamisen tapahtumapaikalla, sekä reaaliaikaisen tulosten 
seurantamahdollisuuden. Edellytys reaaliaikaiseen tulospalveluun on ratatietojen 
kirjaaminen ennakkoon tulospalveluohjelmaan ja radan kiinnittäminen osallistujan 
osalta jo lähdössä.  
 
Kun ratatiedot ja rastikoodit löytyvät ennakkoon syötettynä järjestelmästä, toimii 
tulospalvelu reaaliaikaisesti tulosten lähettämisen osalta. Osallistujilla on 
mahdollisuus nähdä tuloksensa palvelun sivuilta heti maaliin tulon jälkeen.  
 
Mikäli osallistuja on kiertänyt ilmoittamastaan radasta poikkeavan version, 
merkitään hänet maalissa hylätyksi tai keskeyttäneeksi. Hänet voidaan myös siirtää 
ns. omalle radalle, mutta tällöin menetetään mahdollisuus seurata tarkemmalla 
tasolla leimasimien toimivuutta.  
 
Mikäli samalla leimasimella löytyy useasti puuttuvia leimoja ja ne eivät kohdistu 
samalle emit-kortille, voidaan tutkia, onko leimasimen paristo huonossa kunnossa 
vai löytyykö puuttuvalle leimalle muu selitys. Huonot leimasimet voidaan sitten uusia 
ja samalla nostaa tapahtumien laatutasoa.   

4.6 Kalusto   
  
Vuonna 2020 hankitaan uusi lähtökone, joka täyttää vaatimukset tulospalvelun 
osalta ja on mielellään roiskesuojattu sekä 10 uutta emit-leimasinta varmistamaan 
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käytettävissä olevan leimasinsetin toimivuutta. Lisäksi tehdään joitakin 
pienimuotoisia hankintoja tapahtumien järjestelyn yhteydessä tarvittaviin 
tarvikkeisiin.   

4.7 Järjestäjät   
  
Kuntorastien järjestäjät pyritään kiinnittämään heti alkuvuodesta. Tapahtumat 
pyritään järjestämään seuran omin voimin. Tulospalvelun osalta järjestetään 
koulutusta. Tarvittaessa koulutusta järjestetään myös muihin kuntorastitapahtuman 
järjestäjärooleihin liittyen. 

4.8 Hinnat 
  
Kaudella 2020 hinnat pidetään edellisen kauden tasolla.  
 
Maksuvälineinä kelpaavat käteisen rahan lisäksi Smartum -liikunta- ja kulttuurisetelit 
ja maksusaldo, Tyky-kuntoseteli ja Tyky-Online, Virikeseteli ja Virike-mobiilimaksu  

seka ̈ epassi ja Eazybreak. Yritykset ja yhteisöt voivat myös perustaa piikkilistan 

omille jäsenilleen.  
 
Suunnistusliiton Rastilippu-palvelun kautta on mahdollista maksaa mobiilipalvelun 
kautta.   
 
Kertamaksut 

o Aikuiset, seuran jäsen 6€ 
o Aikuiset, ei jäsen 7€  
o alle 16 -vuotiaat, seuran jäsen: ei maksua 
o alle 16 -vuotiaat, ei jäsen 3€   
o emit-vuokra 3€ 
o karttamuovi 1€   
 

Sarjaliput  
o 5 kerran kortti, seuran jäsen 25€  
o 5 kerran kortti, ei jäsen 30€  
o 10 kerran kortti, seuran jäsen 45€ 

o 10 kerran kortti, ei jäsen 55€ 

o Kausikortti, seuran jäsen 90€ 

o Kausikortti, ei jäsen, 120€   
 
Ryhmäalennukset: Emit ja karttamuovi yli 20 hengen ryhmille veloituksetta. 
Sovittava etukäteen. 
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5 SEURATOIMINTA  

5.1 Jäsenistö  
   
Yhteisiä tilaisuuksia ovat kauden avaus- ja päätöstilaisuus, kevät- ja syyskokoukset 
sekä mahdolliset muut yhteiset tilaisuudet, mm. seuranmestaruuskilpailut, seuran 
kehittämistilaisuudet, palkitsemistilaisuus ja koulutukset. Vuoden aikana 
järjestettävät talkoot, seuran järjestämät kilpailut, lasten ja nuorten tapahtumat, 
kuntorastit sekä yhteiset harjoitukset kokoavat seuran jäsenet yhteen.  

5.2 Viestintä  
   
Seuran www-sivusto on virallinen tiedotuskanava, joka palvelee sekä sisäisen että 
ulkoisen viestinnän välineenä. Seuraväkeä tiedotetaan lisäksi S-JKL-
sähköpostilistan tai seuran jäsenrekisteriohjelmiston kautta.   
  
Suunta Jyväskylän WhatsApp-ryhmät täydentävät seuran sisäistä viestintää. 
Ulospäin Suunta Jyväskylä näkyy Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa, 
joissa mm. jaetaan valokuvia ja raportteja kilpailuista ja leireiltä ja mainostetaan 
seuran järjestämää toimintaa. Tapahtumista tiedotetaan myös Keski-Suomen 
Suunnistuksen postituslistan, Jyväskylän kaupungin tapahtumakalenterin ja eri 
paikallismedioiden avulla. Kuntorastit näkyvät Suunnistusliiton Rastilippu-
palvelussa, ja kansallisista kisoista toimitetaan ennakkojuttu Suunnistaja -lehdessä 
julkaistavaksi.  
  
Viestintävastuuta materiaalin ja tiedon keräämisestä ja julkaisemisesta jaetaan 
kaikille jaostoille, jotta viestintä seurasta ulospäin on laveaa ja monipuolista. 
Seuratoimintajaosto on apuna seuran viestinnässä ja tiedottamisessa.  
  
Vuoden 2020 alkupuolella viestinnän keskiössä on 23.5. järjestettävä keskimatkan 
SM-kilpailu. Kilpailua varten on laadittu erillinen viestintäsuunnitelma ja koottu oma 
viestintätiiminsä, joka huolehtii muun kilpailuorganisaation kanssa kattavasti tietoa 
kilpailijoille, katsojille, sponsoreille, medialle ja muille sidosryhmille ennen kilpailua, 
kilpailun aikana ja sen jälkeen. 

5.3 Seura-asut  
   
Seuralla on sopimus Nonamen kanssa seura-asujen toimittamisesta ja 
kehittämisestä vuosille 2019-2021, josta on rajattu pois SM2020-asut ja -yhteistyö. 
Seura-asujen tilaaminen ja maksaminen tapahtuu pääosin toimittajan verkkokaupan 
kautta. 

5.4 Jäsenmaksut  
 

15-vuotiaat ja vanhemmat                30€/vuosi 
Lapset 14-vuotiaat ja alle                  20€/vuosi 
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Jäsenmaksulomakkeet lähetetään jäsenille tammikuussa. Ensisijainen 
toimituskanava on sähköposti. Jäsenmaksu on mahdollista maksaa vain tilisiirtona.   
 

5.5 Stipendit ja palkitseminen  
   
Menestyneiden urheilijoiden stipendeistä ja seuratoimijoiden palkitsemisesta 
päättää johtokunta vuoden lopulla ennen kauden päätöstilaisuutta.  
   

5.6 Yhteistyökumppanit  
   
Voimassa olevat yhteistyösopimukset päivitetään, ja lisäksi selvitetään SM-
keskimatkan kilpailun yhteistyökumppaneiden kiinnostus pidempiin sopimuksiin. 
Lisäksi pienempiin seuran tapahtumiin haetaan paikallisia yhteistyökumppaneita.  

6 TALOUS  
   

Seuran taloudesta on laadittu erillinen talousarvio vuodelle 2020.  
  
 

 


