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SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY
TOIMINTASUUNNITELMA 2016
1. YLEISTÄ
Suunta Jyväskylä on suunnistuksen erikoisseura, joka haluaa antaa
hyvät olosuhteet kehittymään ja menestymään pyrkiville
suunnistajille. Seuran toiminnan perinteisinä lähtökohtina ovat
kuntorastitoiminta, laadukkaat suunnistuskoulut, kilpailujen
järjestäminen ja osaava valmennustoiminta.
Seuran strateginen tavoite on perustaa urheilullinen menestys omaan
junioritoimintaan. Seuran kilpasuunnistuksen lähivuosien tavoitteena
on parantaa vuosittain sijoitusta arvoviesteissä ja tarjota
kilpailukykyiset kehittymismahdollisuudet sekä kansallista että
maajoukkuetasoa tavoitteleville urheilijoille. Tavoitteena on myös
säilyttää asemat yhtenä vahvimmista seuroista hiihtosuunnistuksessa
ja menestyä edellisen vuoden tapaan Lumitoukolassa ja HiSuliigassa.
Suunta Jyväskylän valmennustoimintaa varten tehdään vuoden 2015
tapaan toimintakalenteri seuran verkkosivuille. Seura tekee
yhteistyötä Keski-Suomen Suunnistuksen ja maakunnan muiden
suunnistusseurojen kanssa. Toimintakalenterin avulla pyritään
edistämään seuran jäsenten tulemista mukaan seuran tilaisuuksiin
sekä osallistumista kilpailuihin ja viesteihin kuntonsa ja taitonsa
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.
Seuralla on pitkät ja menestyksekkäät perinteet kilpailujen
järjestäjänä. Myös v.2016 on ohjelmassa kansallisten kilpailujen sekä
alueen oravapolkuleirin ja –kilpailujen järjestelytehtävät. Kilpailujen
järjestäminen on sekä seuratoiminnan aktivoinnin että seuran
talouden kannalta tärkeää. Vuosittaiset järjestelytehtävät ylläpitävät
osaamista, joka on edellytyksenä uusien arvokilpailujen
järjestelyoikeuksien saamiseksi lähivuosina.
Tärkeää on edelleen jäsenten aktivoiminen mukaan toimintaan ja
heidän erityisosaamisensa hyödyntäminen eri toiminnoissa. Sekä
uusien harrastajien että toimintaa pyörittävien henkilöiden
löytämiseen onkin kiinnitettävä entistä suurempaa huomiota.
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2. KARTTA- JA KILPAILUJENJÄRJESTÄMISTOIMINTA
2.1. KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN
Suunta Jyväskylä järjestää kahden keskimatkan kansalliset kilpailut
Muuratsalossa toukokuun 28. päivä. Seuran jäsenet osallistuvat kilpailujen
järjestämiseen. Tarkoituksenamme on jatkaa vastaavan kilpailun järjestämistä
seuraavinakin vuosina.
Haemme keskimatkan SM-kilpailujen järjestämisoikeuksia. Tulevien vuosien
kilpailuille etsitään sopivia maastoja kevääseen mennessä, ja nämä
muodostavat rungon uusien maastojen kartoituksille. Jaosto selvittää myös
mahdollisuuksia järjestää Jyväskylässä korkean profiilin
sprinttisuunnistuskilpailut.
Seuramme vuoro on järjestää vuonna 2016 Keski-Suomen alueen
Oravapolkuleiri ja –kilpailut. Myöhäissyksyllä pidämme yhteistyössä
naapuriseurojen kanssa KurkoCup-yösuunnistussarjan. Talvella järjestämme
sarjan harjoituskilpailuja sprinttisuunnistuksessa.
2.2. KARTOITUS
Muuratsalon vuoden 2014 SM-kisakartta päivitetään toukokuun kilpailujen
vaatimalla tavalla. Vuoden 2017 kilpailuja varten kartoitetaan yksi uusi
maasto.
Pitkän tähtäimen kartoitussuunnitelman tekoa ja karttaprojektia jatketaan
tavoitteena saattaa seuran karttatilanne nykyvaatimusten mukaiselle tasolle
mm. kartoittamalla kaupungin ympäristön keskeisiä alueita uudelleen. Kesälle
2016 kartoitetaan uudelleen ainakin Sippulanniemi ja Kangaslammen
pohjoispuolinen alue. Tarvittaessa hyödynnetään ammattikartoittajia riittävän
laadukkaiden karttojen saamiseksi.
Kevääksi 2016 valmistuu uusi sprinttikartta Vehkalammen-Kortepohjan
alueelta. Olemassa olevia sprinttikarttoja päivitetään ja seuraava
uudiskartoitettava sprinttialue päätetään.
Yhteistyötä Vaajakosken Terän kanssa jatketaan mm. Päijänteen itäpuolisten
alueiden kartoitustoiminnan ja karttojen yhteiskäytön osalta.
Vanhojen kuntorastikarttojen ajantasaistamista jatketaan talkoovoimin.
Päivityksen tarve ja aikataulu määrittyy kuntorastikalenterin myötä.
Koulujen karttatarpeisiin pyritään vastaamaan mm. etsimällä rahoitusmallia
karttojen päivittämiselle ja uusien karttojen laatimiselle.
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3. NUORISO- JA KILPASUUNNISTUSTOIMINTA
3.1. TAVOITTEET JA ORGANISAATIO
Seuran tavoitteena on rakentaa ”suunnistajan polku” niin, että seurasta löytyy
eri ikäkausiin soveltuvaa tasokasta toimintaa ja valmennusta. Seura tarjoaa
kilpailukykyiset puitteet kilpa- ja huippu-urheiluun myös pääsarjoissa.
Nuoriso- ja kilpasuunnistusjaostot toimivat tiiviissä yhteistyössä. Jaostojen
toiminta nivoutuu toisiinsa erityisesti vanhempien nuorten (n.14-18v) kohdalla,
jotka osallistuvat vain nuorille tarkoitetun toiminnan ohessa myös
kilpasuunnistusjaoston valmennusryhmän toimintaan.
3.2. SEURAN NUORISOTOIMINTA (NUORISOJAOSTO)
3.2.1. Sinettiseura
Suunta Jyväskylä on ollut yksi Suunnistusliiton sinettiseuroista vuodesta 2004.
Sinettiseura-järjestelmä on Nuoren Suomen tuote, jolla pyritään takaamaan
laadukas lasten ja nuorten urheilutoiminta. Sinetin arvoinen toiminta
tarkistetaan kolmen vuoden välein. Seura uusi sinettitunnuksen vuonna 2015
suoritetussa auditoinnissa. Pyrimme toimimaan sinettitunnuksen eettisiä ja
kasvatuksellisia periaatteita noudattaen kaikissa valmennusryhmissä:
1. Seura pitää huolta jokaisesta seuran jäsenestä.
2. Seuran toiminta on kasvatuksellista.
3. Seuran toiminta on liikunnallisesti monipuolista.
Suunnistuskoulussa laaditaan pelisäännöt nuorten ja heidän vanhempiensa
kanssa.
Nuorisotoiminta on ympärivuotista. Talvikautena lasten ja nuorten harjoitukset
nivoutuvat kilpasuunnistusjaoston muuhun toimintaan. Pääpaino
nuorisotoiminnassa on varsinainen suunnistuskausi huhtikuusta lokakuulle.
3.2.2. Suunnistuskoulu
Suunnistuskoulu on tarkoitettu 7-16 -vuotiaille tytöille ja pojille. Alle
kouluikäiset lapset voivat osallistua harjoituksiin ainoastaan vanhempien tai
huoltajien sitoutuessa olemaan harjoituksissa mukana. Harjoituksissa lapset
jaetaan eri tasoryhmiin.
1. Uudet aloittajat
2. Rastireittiryhmä alle 10-vuotiaat
3. Taso 1 eli TR- ja tavallinen suunnistus n.10–12 -vuotiaat
4. Taso 2 tavallinen suunnistus n.11–13 -vuotiaat
5. Teho / nuorten ryhmä n.12vRyhmiin jaottelu tehdään yhteisesti ohjaajien kanssa ja taso riippuu yksilön
taitotasosta. Kevätkausi aloitetaan huhtikuussa. Heinäkuun suunnistuskoulu
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on kesätauolla. Syyskausi käsittää elo- ja syyskuun. Harjoitukset pidetään
pääsääntöisesti maanantaisin kello 18.00–19.30.
Suunnistuskoulun osanottomaksu sisältää seuran jäsenmaksun, Nuori Suunta
-kortin, osallistumismahdollisuuden kaikkiin suunnistuskoulun ja talvikauden
harjoituksiin ja kuntorasteille sekä kilpailumaksut. Tarkempi suunnistuskoulun
ohjelma valmistuu vuoden 2016 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.
3.2.3. Nuorten kilpailutoiminta
Suunnistuskoulussa kannustetaan lapsia osallistumaan kansallisiin
suunnistuskilpailuihin. Erityistavoitteina kirjataan:
- Osallistuminen aluemestaruus- ja alueen oravapolkukilpailuihin
mahdollisimman suurella joukolla.
- Osallistuminen Nuorten Jukolaan Rajamäellä elokuussa vähintään
kolmella joukkueella. Ykkösjoukkueen tavoitteena on kamppailla jälleen
viestin kärkisijoista. Tapahtumasta pyritään tekemään yksi kauden
kohokohdista, mm. mahdollisesti matkustetaan bussilla jo edellisenä iltana.
- H/D 14 sarjalle järjestettävässä valtakunnallisessa Kultainen Kompassi finaalissa mukana seuramme nuoria Keski-Suomen joukkueessa.
3.2.4. Nuorten leiritoiminta
Erityisesti seuran nuorempia suunnistajia kannustetaan osallistumaan
aiempien vuosien tapaan suurella joukolla Keski-Suomen alueen
oravanpolkuleirille, joka järjestetään Jyväskylässä seuramme ollessa
järjestelyvastuussa. Oravapolkuleiristä ja samassa yhteydessä pidettävästä
oravapolkukilpailusta järjestelyvastuuta annetaan mahdollisuuksien mukaan
seuran vanhemmille nuorille.
Kesäkuussa järjestetään valtakunnallinen Leimaus-leiri Ikaalisissa. Leirille on
perinteisesti osallistunut kymmeniä suuntalaisia ja se on tavoitteena tälläkin
kertaa.
Pidemmälle harrastuksessa ehtineitä vanhempia junioreita kannustetaan
osallistumaan jaoston järjestämille valmennusleireille ympärivuotisesti.
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3.3. VALMENNUS- JA KILPAILUTOIMINTA (KILPASUUNNISTUSJAOSTO)
3.3.1. Suunnistuksen valmennustoiminnan tavoitteet
Suunnistuksen valmennus- ja kilpailutoiminnasta vastaa seuran
kilpasuunnistusjaosto. Kilpasuunnistusjaosto koostuu puheenjohtajasta,
vastuuvalmentajasta, muista valmentajista ja seurakoordinaattorista. Jaoston
keskeisiä tehtäviä ovat valmennus- ja kilpailutoiminnan organisointi ja
viestivalinnat.
Valmennustoimintaan ja harjoitusten järjestämiseen rekrytoidaan aiempien
vuosien tapaan jaoston jäsenten ohella kilpasuunnistuksesta innostuneita
seuran jäseniä. Erityisesti nyt pyritään satsaamaan henkilökohtaisten
valmentajien etsimiseen harrastuksessa pidemmälle ehtineille nuorille
urheilijoille.
Aiempina vuosina perustetut eri ikäkausille suunnatut valmennusryhmät
puretaan, koska niiden toimintaan ei ole löydetty toimivaa
konseptia/resursseja suunnitellulla tavalla eikä niihin ole saatu riittävää
määrää urheilijoita. Syksystä 2015 alkaen seurassa toimii toistaiseksi vain yksi
valmennusryhmä, jonka toiminnasta vastaa kilpasuunnistusjaosto. Ryhmän
toiminta on suunnattu kaikille kilpasuunnistusta nuorissa tai yleisessä sarjassa
tavoitteellisesti harrastaville seuran urheilijoille. Harjoitus- ja leiritoimintaa on
valmennusryhmän puitteissa mahdollisuus suunnata eri urheilijoille esim.
Jukolan viestiin tai Nuorten Jukolaan valmistautumisessa.
Seuran kilpasuunnistuksen lähivuosien tavoitteena on parantaa vuosittain
sijoitusta arvoviesteissä (v.2015 Jukolan viestissä 74. ja Venlojen viestissä
73.) ja tarjota kilpailukykyiset kehittymismahdollisuudet sekä kansallista että
maajoukkuetasoa tavoitteleville urheilijoille. Pidemmän aikavälin tavoitteena
on parantaa oman junioritoiminnan kautta edellytyksiä toimia menestyvänä
suunnistusseurana myös yleisessä sarjassa.
Tulevan talvikauden harjoittelun perusta muodostuu ryhmäläisten omasta
aktiivisesta harjoittelusta. Yhteisharjoituksia järjestetään talvikaudella mm.
salijumpan ja ratajuoksuharjoitusten muodossa. Lajiharjoituksia pidetään
säännöllisesti myös talvikaudella. Kilpailukaudella järjestetään säännöllisesti
taitoharjoituksia painottuen kevääseen ja valmennusleireille.
Valmennusleirien 2016 alustava ohjelma (muutokset mahdollisia):
- la 30.4. – su 1.5. sprinttileiri Helsingissä, 4 treeniä
- 21.–22.5 Anttolan keskimatkaleiri
- Varaus 1-2 muulle viikonloppuleirille.
Muu valmennustoiminta: Testeistä yms. tapahtumista kilpasuunnistusjaosto
päättää kauden aikana.
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Alueen muiden seurojen kanssa jatketaan ja kehitetään yhteistyötä
taitoharjoitusten järjestämisessä. Seura osallistuu tarvittaessa alueen
taitoharjoituskalenterin suunnitteluun ja toteutukseen sekä mahdolliseen
aluevalmennustoimintaan erikseen sovittavalla tavalla.
3.3.2. Suunnistuksen kilpailutoiminta
Urheilijat ilmoittautuvat henkilökohtaisiin kilpailuihin omien tavoitteidensa
mukaisesti. Seurana osallistutaan viestikilpailuihin urheilijoiden kiinnostuksen
ja tavoitteiden mukaisesti. Mahdollisimman hyvää kilpailullista menestystä
tavoitellaan edustusjoukkueilla ainakin Tiomila-viestissä Ruotsissa, Jukolan ja
Venlojen viestissä Lappeenrannassa ja SM-viesteissä. Arvoviesteihin on
seuran valmennustukea jossain muodossa saaneiden urheilijoiden
osallistuttava, jos heidät nimetään edustusjoukkueeseen. ”Force major” esteet
tietysti huomioidaan erikseen. SM-tason kilpailuissa seuran edustusurheilija
on velvollinen käyttämään seuran edustusasua niin kilpailussa kuin
kilpailupaikalla ellei asiasta ole erikseen toisin sovittu.
Joukkuevalinnat ja juoksujärjestykset viesteihin tekee kilpasuunnistusjaosto.
Vastuuvalmentaja tekee esitykset joukkueista ensisijaisesti IRMA-palveluun
ilmoittautuneista. Eri näkemyksien sattuessa viime kädessä jaosto äänestää
vaihtoehdoista. Kilpailuihin ilmoittautumista on ohjeistettu seuran nettisivulla.
Arvokilpailuihin (Jukolan viestit, SM-kisat) seura pyrkii järjestämään
yhteismajoitusta. Seurahengen kohottamiseksi jaosto voi päättää
matkustamisesta kilpailuihin bussikyydillä (Jukolan Viesti, Nuorten Jukola).
Arvokilpailujen majoitus- ja kuljetuskustannuksiin seura osallistuu talousarvion
raamissa. Tuen suuruudesta päättää kilpasuunnistusjaosto.
3.3.3. Hiihtosuunnistus
Hiihtosuunnistuksen valmennus- ja kilpailutoiminnasta vastaa seuran
kilpasuunnistusjaosto. Hiihtosuunnistuksella on oma vastuuvalmentaja.
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 satsaa hiihtosuunnistuksessa huippu-urheiluun myös
kaudella 2015–2016. Hiihtosuunnistajien tavoitteena on saada useita
edustajia kansainvälisiin arvokilpailuihin ja menestyä SM kilpailuissa. Myös
Lumi-Toukolan voiton uusiminen on tavoitteena.
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Hiihtosuunnistajat leireilevät marras-joulukuun vaihteessa pohjoisessa ja
lumiolosuhteiden salliessa tammikuussa Etelä-Suomessa.
3.3.4. Pyöräsuunnistus
Seuramme lajivalikoimaan kuuluu myös pyöräsuunnistus, jonka
harrastajamäärät ovat pienoisessa kasvussa. Seurassamme ei ole toistaiseksi
pyöräsuunnistusta päälajinaan pitäviä urheilijoita. Pyöräsuunnistuskilpailuihin
osallistumista tuetaan samalla tavalla kuin muitakin lajeja. Kauden aikana
voidaan järjestää harjoituksia, jos jäsenistöstä löytyy innokkuutta asialle.
Erityistä valmennustoimintaa pyöräsuunnistuksessa ei järjestetä.
3.3.5. Veteraanit
Veteraanisarjojen suunnistajia kannustetaan osallistumaan kilpailuihin ja
järjestämään aktiivista harrastustoimintaa. Veteraanien toiminnasta ja mm.
viestijoukkueiden kasaamisesta vastaavat veteraanisuunnistuksen
yhteyshenkilöt.
3.3.6. Seuran tuki
Seuran tavoite on kehittää toimintaa siten, että tavoitteellisten ja
menestyneiden urheilijoiden kanssa olisi selkeät käytännöt ja yhteinen
ymmärrys seuran tuen kanavoimisesta kilpaurheiluun. Syksyn 2015 ja
tarvittaessa alkuvuoden 2016 aikana jatketaan selvittämistä, olisiko ns.
urheilijasopimukset käyttökelpoinen ja tarkoituksenmukainen ratkaisu seuran
ja urheilijan välisen tuen sekä toimintatapojen sopimiseksi. Mahdollisten
sopimusten tekemisestä ja laajuudesta päättämisestä vastaa
kilpasuunnistusjaosto.
Seura vastaa toimintamaksun maksaneiden urheilijoiden kilpailujen
osanottomaksuista maksukaton puitteissa sekä osallistuu leireistä, kilpailuista
ja matkustamisesta aiheutuviin kustannuksiin talousarviossa
kilpasuunnistusjaostolle tähän tarkoitukseen varatulla summalla. Summan
jyvittämisestä päättää jaosto itsenäisesti. Lähtökohtaisesti kaikissa leiri- ja
kilpailumatkoissa on osallistujilla omavastuuosuus majoitus- ja
matkakustannuksista.
3.3.7. Kilpasuunnistusjaoston valmentajat
Kilpasuunnistusjaosto koostuu useista valmentajista. Jaosto jatkaa edelleen
uusien valmentajien etsimistä tavoitteena valmennustoiminnan kehittäminen ja
henkilökohtaisten valmentajien löytäminen tavoitteellisille urheilijoille. Jaoston
toiminnasta vastaavat kaikki jaoston jäsenet ja tarvittaessa jokainen jaoston
jäsen voi tehdä aloitteita kokousten/palavereiden pitämiseksi. Keskeinen
yhteydenpitoväline on sähköposti.
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Keväällä 2015 on seuran johtokunnassa linjattu, että vuodelle 2016 seura
varaa valmennuksen kehittämiseksi ja edelleen tehostamiseksi erillisen
määrärahan, joka tulee käyttää uuden seuravalmentajan kuluihin. Syksyllä
2015 on tavoitteena löytää sopiva henkilö ko. tehtävään ja sopia hänen
kanssaan toimenkuvasta.
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4. KUNTORASTITOIMINTA
Kuntorastien kartanmyynti laski neljä prosenttia vuoteen 2014 verrattuna
suoritusten kokonaismäärän pysyessä edelleen 5000 yläpuolella. Syynä
pieneen laskuun on se, että kuntorastikertoja oli kolme kertaa vähemmän
kuin 2014 eli 28 kappaletta. Tosin vuonna 2014 tilastossa huomioitiin kaksi
Muuratsalon SM-kisojen yhteydessä pidettyä kuntorastikertaa. Jukolaharjoituksia oli touko-kesäkuun vaihteessa aiempaan tapaan kolme.
Kauden 2015 kuntorastitoiminnasta järjestäjiltä ja suunnistajilta saatu ja
saatava palaute huomioidaan kauden 2016 suunnittelussa.
Kaudella 2016 pidetään metsäsuunnistuskaudella vuoden 2015 tapaan
ratavaihtoehtoina myös lyhyt B-rata silloin kun se on maaston ja järjestäjän
kannalta järkevää.
Kuntorastikalenterin suunnittelussa otetaan jatkossakin huomioon
suunnistuskoulun tarpeet ajankohtien ja paikkojen suhteen.
Radat tulostetaan karttoihin valmiiksi. Ratakohtaisten karttojen määrien
arvioinnissa käytetään edellisen vuoden vastaavan ajankohdan ja toisaalta
vastaavan paikan myyntitilastoja. Osaan kartoista painetaan kaikki rastit
ilman ratoja, jolloin karttoja voidaan hyödyntää myös muussa seuran
toiminnassa. Karttojen määrää tarkistetaan jatkossakin hieman ylöspäin
erityisesti kaikki rastit sisältyvän kartan osalta, jotta kartat eivät missään
tapahtumassa pääsisi loppumaan.
4.1 TAPAHTUMAT
Vuonna 2016 järjestetään kuntorastit pääsääntöisesti kerran viikossa
torstaisin huhti-syyskuussa (26 kertaa). Metsään lähtö on klo 17.00–18.30.
Saadun palautteen mukaisesti alkukauden kuntorastit pyritään pitämään
metsäsuunnistuksena vaikka hieman lumisemmissakin olosuhteissa eli
korttelisuunnistusta pyritään vähentämään. Loppukauden suunnistuksia
harkitaan pidettäväksi lauantaina valoisaan aikaan erityisesti suunnistajien
turvallisuuden lisäämiseksi. Kaikki kuntorastitapahtumat sekä myös
seuranmestaruuskilpailut pyritään järjestämään pääosin seuran omin
voimin.
Normaalien torstairastien lisäksi touko-kesäkuun vaihteessa tarjotaan
kahdesta kolmeen ylimääräistä mahdollisuutta Jukola-harjoitteluun. Näillä
Jukola-harjoitteluna markkinoitavina kertoina järjestetään ainoastaan A- ja
B-radat yhteislähtönä kello 17:30.
Rogaining-suunnistus pidetään vuonna 2016 normaalien kuntorastien
yhteydessä kuitenkin niin, että mahdollisuus myös normaaliin
kuntosuunnistuksen säilyy.
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Firmaliiga järjestetään kuuden osakilpailun mittaisena siten, että kolme
osakilpailua järjestetään keväällä ja kolme loppukesällä. Kevään
firmaliigaillat eivät mene päällekkäin Jukola-harjoittelujen kanssa.
Aikuisten suunnistuskoulu järjestetään projektiluontoisesti myös vuonna
2016. Jukola-teemaa hyödynnetään edelleen markkinoinnissa.
4.2.

KALUSTO
MTR-kalusto huolletaan ennen kauden 2016 alkua.
Kuntorastikoneisiin päivitetään Windows 10-käyttöjärjestelmä.

4.3.

TULOSPALVELU
Lähdön sujuvuuden parantamiseksi ilman emittiä maastoon lähtevät
kirjataan lähdössä käsin vain lähtöpöytäkirjaan ja tiedot siirretään koneelle
tapahtuman jälkeen. Suunnistajasta kirjataan ylös nimi ja rata, minkä avulla
kontrolloidaan maastosta poistuminen ja helpotetaan mahdollisten
eksyneiden jäljitystä.

4.4.

JÄRJESTÄJÄT
Kuntorastien järjestäjät kiinnitetään alkuvuoden aikana. Uusia
kuntorastijärjestäjiä houkutellaan kaikkia käytettävissä olevia kanavia
hyödyntäen. Tavoitteena on myös järjestää nykyisille ja uusille järjestäjille
suunnistusliiton (SSL) seuraratamestarikurssi, joka on yhtenä edellytyksenä
toisen luokan ratamestarikortin saamiseen. Vaihtoehtoisesti pidetään
aikaisempaan tapaan koulutus kuntorastitapahtuman järjestämisestä,
ratasuunnittelusta PurplePen- tai OCad-ohjelmalla sekä kahden koneen
käyttämisestä lähtö- ja maalikirjauksissa.

4.5.

HINNASTO
Maksuna kelpaavat käteisen rahan lisäksi Smartum liikunta- ja
kulttuurisetelit ja maksusaldo, Sporttipassi sekä Tyky-setelit. Yritykset ja
yhteisöt voivat perustaa piikkilistan omille jäsenilleen.
Kuntorastit
Kertamaksu

5 / 6 € (S-JKL jäsen / ei jäsen)

alle 16 -vuotiaat 0 / 2 € (S-JKL jäsen / ei jäsen)

Emit-vuokra 2 €

karttamuovi 1 €
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Sarjaliput (S-JKL jäsen / ei jäsen)

5 krt: 20 / 25 €

10 krt: 35 / 45 €

Kausikortti: 65 / 80 €
Ryhmäalennukset

Emit ja karttamuovi yli 20 hengen ryhmille veloituksetta etukäteen
tehdyn sopimuksen pohjalta.
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5. SEURATOIMINTA
5.1 JÄSENISTÖ
Yhteisiä tilaisuuksia ovat jatkossakin kauden avaus- ja päätöstilaisuus sekä
seuranmestaruuskilpailut. Vuoden aikana järjestettävät talkoot, seuran
järjestämät kilpailut, lasten ja nuorten tapahtumat, kuntorastit sekä yhteiset
harjoitukset kokoavat seuran jäsenet yhteen.
5.2 TIEDOTUS
Seuran www-sivusto on virallinen tiedotuskanava, joka palvelee sekä sisäisen
että ulkoisen viestinnän välineenä. Seuraväkeä tiedotetaan S-JKL sähköpostilistan kautta. Suunta Jyväskylä on Facebookissa, jossa jaetaan
mm. valokuvia kilpailuista ja leireiltä, ja Twitterissä, joka toimii lähinnä seuran
järjestämien kilpailuiden tiedotuskanavana. Tiedotustoimintaa kehitetään
edelleen.
Viestintä pyritään toteuttamaan mahdollisimman nopeasti seuran eri osaalueilla. Vastuuta materiaalin/infon keräämisestä ja julkaisemisesta tulee jakaa
jaostoille, jotta viestintä seurasta ulospäin on laveaa ja asiapitoista.
Seuratoimintajaosto on apuna seuran viestinnässä ja tiedottamisessa.
5.3. SEURA-ASUT
Seura-asuja tullaan jatkossakin hankkimaan. Käytännön toimista päätetään
asukohtaisesta johtokunnan, seuratoimintajaoston ja muiden jaostojen
kesken.
5.4. JÄSEN-, TOIMINTA-, LISENSSI- JA KILPAILUMAKSUT
JÄSENMAKSUT
- Aikuiset (19- v. ja vanhemmat)
- Nuoret (15–18 v.)
- Lapset (14 v. ja alle)

30 €
30 €
20 €

TOIMINTAMAKSUT
- 19 v. ja vanhemmat
180 € (sis. jäsenmaksun)
- 18 v. ja nuoremmat
150 € (sis. jäsenmaksun, 14 v. NS-kortin)
- Nuorten harrastusmaksu (15–18 v.) 100 € (sis. jäsenmaksun)
- Suunnistuskoulu (14 v. ja alle)
100 € (sis. jäsenmaksun ja NS-kortin)
LISENSSIT/NS-KORTIT
- 15 v. ja vanhemmat
lisenssi on itse maksettava
- 14 v. ja nuoremmat
vakuutuksen sisältävä NS-kortti sisältyy
toiminta- ja suunnistuskoulumaksuun
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KILPAILUMAKSUT
Kilpailumaksukatot
Valmennuksen valitsemat ja toimintamaksun maksaneet, ryhmään kuuluvat
jäsenet ovat oikeutettuja siirtämään kilpailumaksut seuran maksettavaksi.
Henkilökohtaisten kisojen maksukaton ylittävät maksut laskutetaan kauden
lopussa. Maksukatot sisältävät henkilökohtaiset SM- ja muut kilpailut. Myös
ulkomaiset kilpailut ovat maksukaton piirissä. Lapsilla (14 v. ja alle) ei ole
maksukattoa ja he ovat oikeutettuja siirtämään kilpailumaksut seuran
maksettavaksi.
-

Toimintamaksun maksaneet 19 v. ja vanhemmat
Nuorten toimintaryhmä (14–18 v.)
Nuorten harrastusryhmä (15–18 v.)

maksimi 500 €
maksimi 500 €
maksimi 50 €

Viestit
Viestien kilpailumaksut ja ilmoittautumiset hoitaa seura kaikkien jäsenten
osalta.
SM-kilpailut
Seura maksaa kaikkien jäsenmaksun maksaneiden jäsenten SM-kilpailujen
kilpailumaksut, kuitenkin korkeintaan neljä kilpailua/ jäsen. Huom.
toimintamaksun maksaneiden kilpailumaksukaton piiriin lasketaan myös
henkilökohtaisten SM-kilpailujen kilpailumaksut.
Muut - henkilökohtaiset kilpailut ja rastiviikot
Muut maksavat henkilökohtaisten kisojen kilpailumaksut itse ilmoittautuessaan
Irmaan. Rastiviikkojen, kuten KRV, FIN5, O-Ringen, kilpailumaksut maksavat
kaikki jäsenet itse.
Omavastuut
Omavastuut matkoista, majoituksesta ja ruokailuista päätetään
jaostokohtaisesti budjetin mukaisesti.
Seuran leireistä peritään ryhmäkohtaisesti omavastuut, jotka päätetään
leirikohtaisesti.
5.5. STIPENDIT JA PALKITSEMINEN
Menestyneiden urheilijoiden stipendeistä ja seuratoimijoiden palkitsemisesta
johtokunta päättää kauden kuluessa.
5.6. AIKUISTEN SUUNNISTUSKOULU
Aikuisten suunnistuskoulu suunnitellaan edellisen vuoden kokemusten
pohjalta
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Erillinen koulutustapahtuma (luento + 1 ohjattu maastoharjoitus):
 ryhmän koko 5-10 henkilöä, 200 € + 30 €/henkilö
 ryhmän koko 11–30 henkilöä, 300 € + 25 €/henkilö
Ryhmälle järjestetty ohjattu maastoharjoitus/kerta:
 ryhmän koko 5-10 henkilöä, 30 €/henkilö
 ryhmän koko 11–30 henkilöä, 25 €/henkilö

6. TALOUS
6.1. YHTEISTYÖKUMPPANIT
Vuonna 2015 seuralla oli useita kumppaneita, joiden kanssa yhteistyötä
pyritään jatkamaan edellisvuosien malliin. Uusia yhteistyökumppaneita tuli
runsaasti aktiivisen markkinointitoiminnan johdosta. Yhteistyökumppaneiden
kanssa pyritään tekemään useampivuotiset sopimukset.
Varainhankinta koostuu jatkossakin seuraavista osa-alueista:
 Mainonta seuran sivuilla
 Seuran organisoimat tapahtumat yrityksille
 Erilliset tapahtumat
 Mainosten myynti karttoihin
 Kumppaneiden etsintä lasten ja nuorten suunnistukseen
 Muu koko seuran jäsenistöön kohdistuva varainhankinta
 Mahdollisesti mainonta seura-asuissa
6.2. TALOUSARVIO
Seuran taloudesta on laadittu erillinen talousarvio vuodelle 2016.

