Suunta Jyväskylä ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

22.11.2017
Suunta Jyväskylä ry

2

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, mutta tarjota myös houkutteleva vaihtoehto seudulla asuville
huippusuunnistajille. Tämä vaatii hyvin toimivan suunnistuskoulun
kehittämistä sekä panostamista siihen, että suunnistavien lasten on helppo
ruveta harrastamaan seurassamme myös tavoitteellista kilpasuunnistusta.
Seuran kilpasuunnistuksen lähivuosien tavoitteena on parantaa vuosittain
sijoitusta arvoviesteissä ja tarjota kilpailukykyiset kehittymismahdollisuudet
sekä kansallista että maajoukkuetasoa tavoitteleville urheilijoille. Tavoitteena
on myös säilyttää asema yhtenä Suomen vahvimmista
hiihtosuunnistusseuroista.
Suunta Jyväskylä tekee valmennustyössä yhteistyötä Keski-Suomen
Suunnistuksen ja maakunnan muiden suunnistusseurojen kanssa. Käytämme
myös Jyväskylän yliopiston liikuntatieteen opiskelijoiden osaamista ja
kokemusta. Muutenkin tavoitteena on integroida Jyväskylässä asuvia, mutta
muita seuroja edustavia suunnistajia tiiviimmin seuramme toimintaan.
Seurallamme on pitkät ja menestyksekkäät perinteet kilpailujen järjestäjänä.
Vuonna 2018 järjestämme sekä kahden keskimatkan että
sprinttisuunnistuksen kansalliset kilpailut. Kilpailujen järjestäminen on tärkeää
sekä seuratoiminnan aktivoinnin että seuran talouden kannalta. Vuosittaiset
järjestelytehtävät ylläpitävät osaamista, joka on edellytyksenä uusien
arvokilpailujen järjestelyoikeuksien saamiseksi lähivuosina.
Suunta Jyväskylän jokaviikkoiset kuntorastit on ollut pitkään Jyvässeudun
tärkein kuntosuunnistustapahtuma. Kuntorastien kävijämäärä kääntyi
ilahduttavasti nousuun vuonna 2017. Seuramme täytyy löytää myös uusia
keinoja kehittää kuntosuunnistusmahdollisuuksia yhä laajenevassa kestävyysja ulkoliikuntalajien kirjossa.
Tärkeää on edelleen jäsenten aktivoiminen mukaan toimintaan ja heidän
erityisosaamisensa hyödyntäminen eri toiminnoissa. Sen lisäksi, että
seuramme suunnistusharjoitukset ovat avoimia kaikille jäsenille, järjestämme
myös muita yhteisiä tapahtumia toiminnan kehittämiseksi. Toiminnastamme
viestiminen seuran ulkopuolelle, potentiaalisille uusille jäsenille ja
yhteistyökumppaneille, on yksi vuoden 2018 tärkeimpiä kehityskohteita.
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2 KARTTA- JA KILPAILUJENJÄRJESTÄMISTOIMINTA
2.1 KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN
Kilpailujen järjestämisessä jatketaan samoilla linjoilla kuin edellisenä vuonna.
Keväällä 19.5.2018 järjestetään jo perinteisellä formaatilla kahden
keskimatkan kansallinen kilpailu ”Kinkoriutan keskimatka” Kinkomaalla.
Kilpailualueeksi on valittu edellisen vuoden Touruvuoren tapaan myös
kuntorastien kannalta keskeinen alue kaupungin kupeessa, jolloin samassa
yhteydessä saadaan uusi ajantasainen kartta tulevaakin käyttöä varten.
Syyskesällä 2.9.2018 jatketaan edellisenä vuonna käynnistettyä, perinteeksi
suunniteltua kansallisen sprinttisuunnistuskilpailun ”Jyvässprintin”
järjestämistä. Sprinttikisaan on ajettu sisään omaa kilpailuorganisaatiotaan,
joka saa näin lisää kokemusta tulevaisuudessa tavoitteena olevan SMkilpailun järjestämistä ajatellen. Jyväskylän alueella on erinomaisia
sprinttialueita, jotka tarjoavat hyvät puitteet kisajärjestelyjen jatkumolle.
Edellisenä vuonna suunniteltu polkujuoksusarja jäi järjestämättä sponsorin
vetäydyttyä. Tälle vuodelle tehdään uusi yritys, mikäli sponsoriasiat
järjestyvät.
Loppusyksyllä osallistutaan aiempien vuosien tapaan yhdessä Vaajakosken
Terän kanssa epävirallisen KurkoCup-yösuunnistussarjan järjestämiseen.
Talvella organisoidaan sprintti-/korttelicup.
2.2 KARTOITUS
Kinkomaan alue kartoitetaan uudelleen kevään kisoja ja tulevaa
iltarastikäyttöä varten. Kuokkalan sprinttikarttaa laajennetaan syksyn kisoihin.
Kisakäyttöön tarkoitetut alueet pyritään kartoittamaan ammatti- tai kokeneiden
kartoittajien toimesta. Harjoitus- ja opetuskäyttöön tarkoitettuja alueita
kartoitetaan myös talkootyönä.
Vanhojen kuntorastikarttojen ajantasaistamista jatketaan talkoovoimin.
Päivityksen tarve ja aikataulut määrittyvät 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 nuoriso- ja kilpasuunnistustoiminnasta vastaa nuoriso- ja
kilpasuunnistusjaosto.
Seuran tavoitteena on rakentaa ”suunnistajan polku” niin, että seurasta löytyy
eri ikäkausiin soveltuvaa tasokasta toimintaa ja valmennusta. Seuran
kilpasuunnistuksen lähivuosien tavoitteena on tarjota kilpailukykyiset
kehittymismahdollisuudet SM-tasolla kilpaileville urheilijoille. Pidemmän
aikavälin tavoitteena on parantaa oman junioritoiminnan kautta edellytyksiä
toimia menestyvänä suunnistusseurana myös yleisessä sarjassa.
Seuran valmennus- ja kilpailutoiminnasta vastaa kilpasuunnistusjaosto.
Jaoston keskeisiä tehtäviä ovat valmennus- ja kilpailutoiminnan organisointi ja
viestivalinnat. Jaoston rakenne ja työnjako ovat seuraavat:
-

-

-

-

Jaoston puheenjohtaja
Seuravalmentaja = vastuuvalmentaja = aikuisten (14 v ja vanhemmat)
ryhmän valmentaja
o Valmennuksen suunnittelu ja organisointi
o Leirivalmennus
o Osa viikoittaisharjoituksista
o Harjoitusten pitäjien ja leirivalmentajien/huoltajien rekrytointi seuran
jäsenistä
o Yhteydenpito ryhmäläisiin
o Vastuu ryhmän tapahtumista
Nuorten ryhmän (11 – 14 v) valmentajat 3 henkilöä
o Yhteydenpito ryhmäläisiin
o Vastuu ryhmän tapahtumista
Hiihtosuunnistusvalmentaja
Suunnistuskouluvastaava
o Suunnistuskoulutoiminnan suunnitteluvastuu
o Yhteistyö valmentajien kanssa
Yleisjärjestelyihin keskittyvä henkilö
o Majoitus- ja matkajärjestelyt

 Mennään toiminta edellä, suunnittelu on tärkeää, mutta jokaiselle
kokoukselle pitää olla jokin hyvä peruste, kokouksia voi ajoittain pitää
myös muun toiminnan ohessa.
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Seuran leireille ja SM-tason viestikilpailuihin osallistuu mahdollisuuksien
mukaan 1-2 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 Seuramappi ja pikaisessa
viestinnässä WhatsApp.
3.2 SEURAN NUORISOTOIMINTA
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 viimeksi
vuonna 2015 suoritetussa auditoinnissa, ja seuraava auditointi on kaudella
2018. 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.
3.2.2 Suunnistuskoulu
Suunnistuskoulu on tarkoitettu 7-14 -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 valmennusryhmä
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Ryhmiin jaottelu tehdään yhteisesti ohjaajien kanssa ja taso riippuu yksilön
taitotasosta. Kevätkausi aloitetaan huhtikuussa. Heinäkuun ajan
suunnistuskoulu on kesätauolla. Syyskausi käsittää elokuun. Harjoitukset
pidetään pääsääntöisesti maanantaisin klo 18.00–19.15.
Suunnistuskoulun osanottomaksu sisältää seuran jäsenmaksun, Nuori Suunta
-kortin, osallistumismahdollisuuden kaikkiin suunnistuskoulun ja talvikauden
harjoituksiin ja kuntorasteille sekä kilpailumaksut. Tarkempi suunnistuskoulun
ohjelma valmistuu vuoden 2018 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 harjoitustoiminta
Suunnistuskoulun lisäksi nuorille järjestetään ympärivuotista harjoitustoimintaa
nuorten valmennusryhmässä. Ensisijaisesti 11-14-vuotiaille järjestetään
saliharjoituksia syyskuusta huhtikuuhun. Myös alle 11-vuotiaat saavat
osallistua saliharjoituksiin.
Nuoria kannustetaan osallistumaan seuran taitoharjoituksiin, joita järjestetään
huhtikuusta lokakuuhun keskiviikkoisin, ja lokakuusta maaliskuuhun
olosuhteiden mukaan lauantaisin. Nuorille pyritään laatimaan vaikeustasoltaan
sopivat harjoitteet näissä tapahtumissa.
3.2.4 Nuorten kilpailutoiminta
Lapsia ja nuoria kannustetaan osallistumaan kansallisiin
suunnistuskilpailuihin. Erityisesti kiinnitetään huomiota kyytijärjestelyihin, jotta
kenenkään innostuminen ei jää kiinni puuttuvasta kyydistä harjoitus- tai
kilpailupaikoille. Erityistavoitteina kirjataan:
-

Osallistuminen aluemestaruus- ja alueen oravapolkukilpailuihin
mahdollisimman suurella joukolla.
Osallistuminen Nuorten Jukolaan elokuussa vähintään kahdella
joukkueella. Tapahtumasta pyritään tekemään yksi kauden kohokohdista.

3.2.5 Nuorten leiritoiminta
Erityisesti seuran nuorempia suunnistajia kannustetaan osallistumaan
aiempien vuosien tapaan suurella joukolla Keski-Suomen alueen
oravanpolkuleirille ja –kilpailuihin.
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Kesäkuussa järjestetään valtakunnallinen Leimaus-leiri Kisakallion
Urheiluopistossa Lohjalla. 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 osallistumisia tuetaan.
3.3 VALMENNUS- JA KILPAILUTOIMINTA
3.3.1 Valmennusryhmät
Seuran valmennusryhmien toiminta on suunnattu kaikille nuorissa tai
yleisessä sarjassa tavoitteellisesti harjoitteleville seuran urheilijoille. Harjoitusja leiritoimintaa on valmennusryhmän puitteissa mahdollisuus suunnata eri
urheilijoille esim. Jukolan viestiin tai Nuorten Jukolaan valmistautumisessa.
Valmennusryhmiä ovat:
– Aikuisten valmennusryhmä (15 v ja vanhemmat)
– Nuorten valmennusryhmä (11–14 v)
Seuravalmentaja suunnittelee leiri- ja harjoituskalenterit yhdessä jaoston
vastuuhenkilöiden kanssa.
3.3.2 Harjoitukset
Yhteisharjoituksia järjestetään talvikaudella mm. salijumpan ja
ratajuoksuharjoitusten muodossa. Lajiharjoituksia pidetään säännöllisesti
myös talvikaudella. Kilpailukaudella järjestetään säännöllisesti
taitoharjoituksia.
3.3.3 Leirit
Alustavat leirit kaudelle 2018 ovat:
- 27.1.–28.1.2018 Sprinttileiri, Tampere
- 24.2.–4.3.2018 Espanjan leiri
- 5.4.–8.4.2018 Kevätleiri, Rauma
- 12.5.–13.5.2018 SM-keskimatkaan valmistava leiri, Kouvola
- Elokuussa Sprinttileiri, Helsinki
- Lokakuussa Jukola 2019-leiri, Kangasala
- Marras-joulukuussa Ensilumen leiri
Jos leiriohjelma poikkeaa alustavasta suunnitelmasta, tulee siitä päättää
jaostossa. Leirien vastuuhenkilöt nimetään alustavasti marraskuun aikana.
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Muu valmennustoiminta: Tasotestejä ja testijuoksuja yms. tapahtumia
järjestetään erillisen suunnitelman mukaisesti.
3.3.4 Suunnistuksen kilpailutoiminta
Urheilijat ilmoittautuvat henkilökohtaisiin kilpailuihin omien tavoitteidensa
mukaisesti. Viestikilpailuissa mahdollisimman hyvää kilpailullista menestystä
tavoitellaan:
- 10milassa Ruotsissa
- Jukolan ja Venlojen viestissä Hollolassa
- SM-viesteissä Rovaniemellä
- 25Mannassa Ruotsissa
SM-tason kilpailuissa seuran edustusurheilija on velvollinen käyttämään
seuran edustusasua niin kilpailussa kuin kilpailupaikalla ellei asiasta ole
erikseen toisin sovittu.
Arvokilpailuihin (kaudella 2018 Jukolan viestit, SM-viestit, SM-pitkämatka, SMyö, Hiihtosuunnistuksen SM-viesti) seura pyrkii järjestämään yhteismajoitusta.
Seurahengen kohottamiseksi jaosto voi talousarvion puitteissa päättää
matkustamisesta kilpailuihin bussikyydillä (Jukolan Viesti, 25Manna) tai
pikkubusseilla (Tiomila). Arvokilpailujen majoitus- ja kuljetuskustannuksiin
seura osallistuu talousarvion raamissa. Tuen suuruudesta päättää
kilpasuunnistusjaosto.
3.3.5 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 2017–2018. Hiihtosuunnistajien 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 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 Veteraanit
Veteraanisarjojen suunnistajat sparraavat nuorempia harjoituksissa ja
kilpailuissa. Heitä kannustetaan osallistumaan kilpailuihin ja harjoitusten
järjestämiseen. Veteraanien toiminnasta ja mm. viestijoukkueiden
kasaamisesta vastaavat veteraanisuunnistuksen yhteyshenkilöt.
3.3.8 Toiminta- ja lisenssimaksut
Toimintaryhmämaksut (sisältävät jäsenmaksun)
- Aikuisten valmennusryhmä (15 v. ja yli) 200 €
- Nuorten valmennusryhmä (11-14 v.)
100 € (sisältää NS-kortin)
- Suunnistuskoulu (-14 v.)
100 € (sisältää NS-kortin)
o Suunnistuskoulumaksuissa porrastus ilmoittautumisajan mukaan
Lisenssit ja NS-kortit
- 15 v. ja vanhemmat
lisenssi on maksettava itse
- 14 v. ja nuoremmat
vakuutuksen sisältävä NSkortti sisältyy toiminta- ja suunnistuskoulumaksuun
3.3.9 Kilpailumaksukatot
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.
Myös suunnistuskoulumaksun maksaneet lapset (14 v. ja alle) ovat
oikeutettuja siirtämään kilpailumaksut seuran maksettavaksi. Heillä ei ole
maksukattoa.
Seura maksaa viestien kilpailumaksut kaikkien jäsenten osalta.
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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.
Muut maksavat henkilökohtaisten kisojen kilpailumaksut itse ilmoittautuessaan
Irmaan.
3.3.8 Seuran tuki
Seuran tavoite on kehittää toimintaa siten, että tavoitteellisten ja
menestyneiden urheilijoiden kanssa olisi selkeät käytännöt ja yhteinen
ymmärrys seuran tuen kanavoimisesta kilpaurheiluun.
Urheilijasopimuksia tehdään maajoukkuetason urheilijoiden kanssa:
suunnistuksessa nuorten tai aikuisten maajoukkue, hiihtosuunnistuksessa
aikuisten maajoukkue.
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
omakustanneosuus 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.
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4 KUNTOSUUNNISTUSTOIMINTA
Vuonna 2017 kuntorastien osallistujamäärä nousi ennätyslukemiin, kun
vertaa viiteen edelliseen vuoteen. Nousua edellisvuodesta oli yli
18 %, eli 864 myytyä karttaa tapahtumien määrän ollessa sama. Ainakin
hyvänä osasyynä nousuun oli lisätty mainonta sosiaalisessa mediassa.
Varsinkin kuvalliset mainokset hyvällä tekstillä vaikuttivat asiaan.
Mainostusta tullaan jatkamaan tulevallakin kaudella.
Selkeästi on myös havaittavissa, että lähellä Jyväskylää sijaitsevat maastot
vetävät enemmän osallistujia. Toki kartan tulee olla ajantasainen.
Erityisesti suosituimpaan aikaan touko-kesäkuun vaihteeseen on syytä
panostaa vetovoimaisimpia mahdollisia maastoja, vaikka kilpasuunnistajia
tämä ei parhaalla mahdollisella tavalla palvelisikaan. Kaukana sijaitsevien
maastojen käyttö on syytä harkita tarkasti.
Osallistujia riittää myös hyvin keskikesällä osittain johtuen siitä, että muut
seurat pitävät tuolloin taukoa. Jatkamme siis kuntorastitarjontaa myös
keskikesällä. Kesäkaudella kuntosuunnistustapahtuma järjestetään totutusti
torstai-iltaisin alkaen klo 17.00. Syyskuussa siirrytään lauantaiaamupäivään, jotta pimeys ei pääse yllättämään. Lisäksi katsotaan 1-2
kertaa mahdolliseen yösuunnistukseen saman päivän iltana.
Kuntorastikalenterin suunnittelussa on jatkossakin otettava huomioon
suunnistuskoulun kalenteri ja heidän tarpeensa paikkojen suhteen. Lisäksi
aikuisille ja erikoisryhmille markkinoitavat suunnistustapahtumat pyritään
huomioimaan paikkojen ja ajankohtien suunnittelussa.
Radat tulostetaan vuoden 2017 tapaan karttoihin valmiiksi. Ratakohtaisten
karttojen määrien suunnittelussa käytetään edellisen vuoden vastaavan
ajankohdan ja toisaalta vastaavan paikan myyntitilastoja. Myyntitilastoon on
uutena asiana taltioitu tapahtuman säätilanne, jotta voidaan harkita esim.
sateen vaikutus kyseisen ajankohdan myyntiin. Osaan kartoista painetaan
kaikki rastit ilman ratoja, jolloin ratakohtaisten karttojen loppuessa näitä
voidaan pienellä viivoituksella käyttää lisänä, jos tarvitaan ja karttoja
voidaan hyödyntää myös muussa seuran toiminnassa.
Suosituimmissa tapahtumissa syntyy helposti kirjaamisessa jonoja osin
suuren osallistujamäärän takia sekä myös piikkilistaan, vuokraemittien ja
ilman emittiä suunnistavien kirjaamisen vuoksi. Kaudella 2017 pienennettiin
tuloskoneilla ollutta kantaa ja kirjaus saatiin siten nopeammaksi. Tällä oli
suuri vaikutus jonojen vähenemiseen.
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Ilman emittiä suunnistavat kirjataan ensin paperille ja syötetään vasta
sopivassa välissä koneelle. Järjestelmän käyttöönottoon ja tukeen nimetään
kuntarastijaostosta vastuuhenkilö. Kuntorastijaosto valitsee keskuudestaan
vastuuhenkilön kahden koneen käyttöönottoon liittyvien testausten ja
koulutusten järjestämiseksi. Tapahtumien järjestäjiä on ollut haasteellista
löytää, ja tulevalle kaudelle voikin ilmoittautua järjestämään tapahtuman
siten, että tulospalvelun hoitaa siihen erikoistunut ryhmä. Toimintamallia
kehitetään tarvittaessa myös muiden roolien osalta.
Kaudella 2018 kytkeydytään soveltuvin osin osaksi Suunnistusliiton
tarjoamaa Rastilippu-palvelua. Palvelun käytössä pyritään huomioimaan
järjestäjän toimille mahdollisimman pienet muutokset nykyiseen verrattuna.
Koneisiin tullaan hankkimaan mahdollinen mobiiliverkkoyhteys.
Suunnistajia on syytä edelleen kannustaa hankkimaan oma emit-kortti.
Seuran vuokraemittien määrä ja kunto ovat tällä hetkellä riittävät.
4.1 TAPAHTUMAT
Vuonna 2018 järjestetään kuntorastit pääsääntöisesti kerran viikossa
torstaisin huhti-elokuussa, ja syyskuussa lauantaisin (yhteensä 26 kertaa).
Metsään lähtö tapahtuu torstaisin klo 17.00–18.30 ja lauantaisin klo 1415.30. Tapahtumat pyritään järjestämään seuran omin voimin.
Jukola harjoituksista erillisinä tapahtumina luovutaan. Tarkistetaan
mahdollisuus torstain yhteydessä järjestää samankaltainen Jukola-harjoitus
kuin on aiemmin ollut erikseen.
Firmaliiga järjestetään kuuden osakilpailun mittaisena siten, että kolme
osakilpailua järjestetään keväällä ja kolme loppukesällä.
Viime vuosina mukavan suosion saanut Jukola-koulu eli aikuisten
suunnistuskoulutus järjestetään jo vakiintuneella formaatilla. Koulu sisältää
kaksi teoriailtaa ja 3-4 ohjattua maastoharjoitusta sekä
osallistumismahdollisuuden kevään kansallisten kuntosuunnistukseen.
Suunnistuskoulutusta järjestetään myös tilauksesta yrityksille ja järjestöille.
Koulutuksen sisällöstä, laajuudesta ja hinnasta sovitaan tapauskohtaisesti.
4.2 KALUSTO
Vuonna 2017 ostettiin uusi usb-lukijaleimasin ja uusittiin kahden nollaleimasimen paristot sekä yhden leimasimen paristo. Kauden 2018
varsinaisen kuntosuunnistuskauden alkuun mennessä kalusto tarkistetaan
ja tarvittaessa huolletaan. Erityisesti kiinnitetään huomiota
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maastoleimasimien paristojen kuntoon. Kuntorastijaosto valitsee
keskuudestaan kalustovastaavan.
4.3 JÄRJESTÄJÄT
Kuntorastien järjestäjät pitää saada kiinnitettyä heti alkuvuodesta.
Uudet toimijat tulee kouluttaa järjestelytehtäviin. Järjestäjille suunnataan
koulutuspäivä yleisistä toiminnoista sekä OCAD/PurplePen -ratapiirtokurssi.
4.4 KUNTORASTIEN HINNAT
Maksuna kelpaavat käteisen rahan lisäksi Smartum liikunta- ja
kulttuurisetelit ja maksusaldo sekä Sporttipassi, TyKy-Kuntoseteli ja
Virikeseteli. Yritykset ja yhteisöt voivat perustaa piikkilistan omille
jäsenilleen. Suunnistusliiton suunnistajan palvelu tuo lisänä mahdollisuuden
maksaa mobiilipalvelun kautta.
Kuntorastit kertamaksu

6 / 7 € (S-JKL jäsen / ei jäsen)

alle 16 -vuotiaat 0 / 3 € (S-JKL jäsen / ei jäsen)

emit-vuokra 3 €

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

5 krt: 25 / 30 €

10 krt: 45 / 55 €


Kausikortti: 70 / 90 €

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 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 mainostetaan mm. kuntorasteja, ja
Twitterissä, joka toimii lähinnä seuran järjestämien kilpailujen yhtenä
tiedotuskanavana. WhatsApp Messenger -sovellus toimii nopean viestinnän
välineenä. Lisäksi käytössä on Seuramappi-ohjelma, jonka avulla voi lähettää
viestejä joko kohdennetusti tai kaikille jäsenille kerralla. Tiedotustoimintaa
pyritään kehittämään vuonna 2018 mm. verkkosivujen päivityksellä.
Viestintävastuuta materiaalin ja tiedon 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 markkinoidaan jäsenistölle.
5.4 JÄSENMAKSUT
15 vuotiaat ja vanhemmat
Lapset 14 vuotiaat ja alle

30 €
20 €

5.5 STIPENDIT JA PALKITSEMINEN
Menestyneiden urheilijoiden stipendeistä ja seuratoimijoiden palkitsemisesta
päättää johtokunta vuoden lopussa.
5.6 YHTEISTYÖKUMPPANIT
Perustetaan työryhmä kehittämään yhteistyökumppaneiden hankintaa.

6 TALOUS
Seuran taloudesta on laadittu erillinen talousarvio vuodelle 2018.

