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SUUNNISTAVAN UUDENMAAN TOIMINTA 2021 
 
Keskeisiä asioita vuodelle 2021 

- Määritellä Suunnistava Uusimaa ry:n rooli ja tehtävä 
- Uudistaa säännöt vastaamaan uudelleen määriteltyä roolia ja tehtävää 

 

YLEISTÄ 
Vuotta 2020 on hallinnut korona epidemia. Se on vaikuttanut paljon järjestettyihin 
suunnistuskilpailuihin ja yleensä lajin harrastamiseen. Poikkeusajan myönteisiä vaikutuksia ovat 
olleet erilaiset innovaatiot, joilla lajin harrastaminen mahdollistettiin. Varjopuolena oli mm. monien 
perinteisten tapahtumien peruuntuminen, seuratyön vaikeutuminen sekä sosiaalisen kanssa 
käymisen vaikeutuminen. Viimeistään poikkeusaika osoitti sen, että Suunnistava Uusimaa ry:n 
alueellisena edunvalvontajärjestönä pitää myös uusiutua. Myös vuonna 2020 Suomen Suunnistus 
Liitto ry. päivittää omaa strategiaansa. 
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JÄRJESTÖLLINEN KEHITTÄMINEN 
Yhdistyksen hallituksen vuonna 2020 perustama työryhmä, jossa on jäseniä hallituksesta ja 
jäsenseuroista, tuo ehdotuksen yhdistyksen kevätkokoukselle  

- yhdistyksen roolista 
- esittää näkemyksensä yhdistyksen tehtävistä 
- esittää näkemyksensä yhdistyksen tavoitteista muita alueella toimivia suunistustoimijoita 

kohtaan 
o yhdistykseen kuulumattomat SSL:n jäsenseurat 
o kaupalliset suunnistustapahtumajärjestäjät 
o toimijat lajeissa, jotka eivät kuulu SSL:n toimintapiiriin 

 
Yhdistyksen kevätkokouksen näkemyksen mukaisesti hallitus perustaa työryhmän, jossa on jäseniä 
hallituksesta ja jäsenseuroista, tuomaan sääntömuutosehdotuksen hallitukselle siten, että hallitus 
ehtii tuomaan sääntömuutosehdotuksena yhdistyksen syyskokoukselle. Sääntömuutosehdotuksessa 
työryhmän tulee ottaa kantaa yhdistyksen tehtäviin ja hallintoon. 
 
Yhdistys perii poikkeuksellisesti jäsenmaksua jäseniltään vuonna 2021. Jäsenmaksun perimisen 
tarkoituksena on saada ns. vahvistus siitä, että jäsenseurat haluavat olla toiminnassa mukana. 
Jäsenmaksun suuruus on 10 € / jäsen. 
 

MUU JÄRJESTÖLLINEN TOIMINTA JA EDUNVALVONTA 
Muutoin edunvalvontatyössä alueen liittovaltuustoedustajat osallistuvat SSL:n kokouksiin sekä 
jatkettaan yhteydenpitoa Metsähallituksen kanssa.  

NUORISOSUUNNISTUS 
 
TAPAHTUMAT 2021 
Valtakunnallinen 8-18-vuotiaille tarkoitettu Leimaus-leiri järjestetään 7-10.6.2021 Kisakallion 
Urheiluopistolla, joka siirtyy ensi vuoteen tältä vuodelta. 
 
Nuorten Jukolan järjestää elokuussa 2021 Valkeakosken Haka. 
 
Uusimaan alueella järjestetään yhteisiä viestiharjoituksia ennen Nuorten Jukolaa ja Ungi-viestiä. 
Näistä ilmoitetaan seurojen nuorisovastaaville. 
 
LEIRIT 
Kultaisia leirejä pidetään Kisakallion Urheiluopistolla kolme kertaa vuodessa eli talvikaudella, 
kesäkaudella ja marraskuussa. Valtakunnallinen kultainen leiri on Kultaisen Finaalin yhteydessä 
syyskuussa. 
 
14-VUOTIADEN ALUECUP KULTAINEN KOMPASSI 
Perinteinen Kultainen kompassi -aluecup jatkuu taas vuonna 2021. Vuonna 2020 voiton vei 
Suunnistava Uusimaan ykkösjoukkue Mikkelissä. Suunnistavalla Uusimaalla on perinteisesti ollut 
useita joukkueita, niin pyritään lähtemään kisaan mukaan mahdollisimman usealla joukkueella. 
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Joukkueessa on 4 tyttöä ja 4 poikaa. Nuoriso-ohjaaja yrittää kerätä kaikki halukkaat mukaan. Alue 
Cupiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan kaikki karsintakilpailujen 13- ja 14-vuotiaiden sarjoihin 
osallistuneet saavat automaattisesti cup-pisteitä. Erillistä osallistumismaksua ei ole, vaan mukaan 
pääsee karsintakilpailujen hinnalla. Suunnistavan Uusimaan karsintakilpailut nuorille ovat vuonna 
2021 AM-keskimatka., AM-pitkä., AOK ja AM-sprintti.   

ALUEEN VALMENNUS 
 
Seurat voivat ilmoittaa harjoituksista, joihin seuran ulkopuoliset urheilijat voivat osallistua, 
nimenhuudossa SUVALMENNUS (https://suvalmennus.nimenhuuto.com). 
 
Testijuoksut järjestetään Pirkkolan urheilupuistossa harjoituskaudella noin neljän viikon välein 
tiistaisin klo 18.15. Aikoja otetaan ainoastaan niille urheilijoille, jotka ovat hakeneet numeron ennen 
lähtöä, ”jäähallin” aulasta n. 17.40 alkaen.  
 
Tulokset ovat luettavissa osoitteessa www.kokkens.fi/kilpailut 
Testijuoksupäivät ovat: 

- 12.1 
- 9.2 
- 9.3 
- 12.10 
- 9.11 
- 14.12 

HARRASTESUUNNISTUS 
Koronan vuoksi kuntosuunnistusten määrä laski merkittävästi ja seurat joutuvat miettimään, miten 
saada kaikonneet suunnistajat takaisin rasteille. Suunnistava Uusimaa haluaa auttaa seuroja tässä 
työssä. Tärkeintä on turvata rasteilla käymisen turvallisuus, ettei virus leviä tapahtumien kautta. 
Rastien järjestelyt turvataan noudattamalla liiton ja viranomaisten ohjeita.  
 
Omatoimirastit ovat tulleet jäädäkseen. Niiden maksaminen onnistuu esimerkiksi Rastilipun kautta 
helposti ja ainakin niitä voi mainostaa rastilipun kautta. Omatoimirasteille voidaan kehittää 
puhelimien tai muiden gps-ominaisuuden sisältävien laitteiden tulospalvelu. Siinä alue haluaa auttaa 
seuroja.  
 
Kadonneiden suunnistajien palauttamiseksi lajin pariin, pyrimme mainostamaan kuntosuunnistuksia 
suurelle yleisölle.  
 
Lähes kaikilla suunnistajilla alkaa olla navigointiohjelma joko autossa tai kännykässä. Siksi rastien 
opastuksessa tulee tämä huomioida entistä paremmin.  
 
Uudellamaalla on 41 MOBO -rataa eli sähköisiä kiintorasteja. Niiden käyttöön eivät Koronan 
aiheuttamat rajoitukset juuri pure ja siksi ne ovat olleet koululaisten, mutta myös muiden liikkujien 
suosiossa. Käytön, ylläpidon ja talouden vuoksi kannattaa toimia yhteistyössä koulujen, kuntien ja eri 
yhteisöjen kanssa. 
 

https://suvalmennus.nimenhuuto.com/
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Kuntosuunnistustapaamisessa torstaina 10.12.2021 Pirkkolassa keskustellaan, kuinka 
kuntosuunnistukset selviävät Koronan aiheuttamasta taantumasta ja kuntorastikalenterin 
kehittämisestä.  Seurat vastaavat noin 450 ”virallisen” kuntorastin järjestelyistä kauden aikana. 
Lisäksi seurat järjestävät muita suunnistustapahtumia. Uudenmaan kuntorasteilla kävijöiden määrä 
putosi vuonna 2020 arviolta puoleen edellisistä vuosista ja oli noin 40-50000.   
 
Kuntosuunnistuskalenteri muuttaa muotoaan ja jatkossa julkaistaan lyhyt esite, josta löytyvät 
rastitietojen lisäksi vain seurojen yhteystiedot. Tiedot kootaan tammikuussa ja toimitetaan 
viimeistään 31.1.2021 harrastevastaavalle, joka ohjaa esitteen valmistusta. Metsähallitus antaa 
tapahtumiin oman kantansa suojelualueiden osalta helmikuussa. Esite on valmis 28.2.2021 ja 
samaan aikaan kalenteri julkaistaan nettisivuillamme. Kalenterin nettiversion karttalinkkipalvelua 
jatketaan opastuksen parantamiseksi. Kaikki tapahtumat löytyvät myös Rastilippu-palvelusta. 
 
 

KILPAILUTOIMINTA 
 
Kilpailutoiminta-alue suunnittelee ja ohjaa kilpailuohjaajan johdolla alueen kilpailutoimintaa sekä 
huolehtii alueen ratamestarirekisteristä.  
 
Alue suosittelee (liiton mukana) erilaisia matalan kynnyksen kokeiluja kansallisiin kilpailuihin, 
esimerkiksi joustavia lähtöaikoja, parisarjoja, yms. Liiton tapahtumaryhmän hyväksyntä vaaditaan 
sellaisiin kokeiluihin, joiden kilpailuformaatti ei ole nykyisten lajisääntöjen mukainen. Tällaisia 
kokeiluja kannattaa siksi suunnitella hyvissä ajoin ennen kilpailua, mutta liitto on näissä 
todennäköisesti joustava. 
 
Aluemestaruuskilpailut 
Monet am-kilpailut ovat vielä järjestäjää vailla. Alla toistaiseksi tiedossa olevat. 

Hiihtosuunnistus: järjestettäneen lähialueilla (esim. Hauho, Luumäki, Valkeakoski) 

Suunnistus: 

Sprintti  4.8. Järvenpään Palo 
Sprinttiviesti  9.4. Rasti-Jyry 
Pitkä + viesti   14.-15.8. Keravan Urheilijat 
PreO: 
Kapina-TempO huhtikuu Mäntsälän Urheilijat 
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KOULUTUS 
 
Koulutus suunnittelee, valmistelee ja toteuttaa koulutusvastaavan johdolla alueen 
koulutustoiminnan. Koulutuksessa seurataan kysyntää ja tarjontaa ja toteutetaan ne kurssit, joita 
halutaan. Myös uudet kurssit. Koulutuksen markkinointi seurojen kautta on suurin haaste. 
 
2021 vuoden aikana järjestetään seuraavat koulutukset: 
 
Ratamestarikoulutus: 
Päivitys 1 ja 2 lk, useita eri iltatilaisuuksia. Seurat itse harkitsevat keille uusintaa haetaan. Seurat 
hakevat 
 
RM2 uusi kortti on ensisijaisesti päivätilaisuus. 
 
1.lk uudet kortit/totaalipäivittäjät ohjataan SSL 1. lk seminaariin 
 
Lasten ja nuorten radat kurssi, toteutetaan perinteisesti 
 
Nuori Suunta ohjaaja -koulutukset toteutetaan perinteisesti 
 
Kannustetaan seuroja järjestämään seuraratamestari koulutukseen (IR/RM) Tilauksesta voi olla 
vetäjä SU:sta 
 
OCAD -kurssi (Lonka) kartan täydentäjille ja ratamestareille. 
 
Purple Pen kursseja pidetään, jos löytyy vetäjiä. 
 
Pihakarttakurssi valmiista aineistosta toteutetaan 
 
Muita karttakursseja tarjonnan ja kysynnän mukaan. 
 
Seuroja kannustetaan pitämään Jukolakouluja. 

VIESTINTÄ 
Toimintavuoden aikana hallitus päivittää verkkosivujen sisällön. Muu viestintä tapahtuu 
sähköpostikirjein jäsenyhdistysten ilmoittamille vastaanottajille. 
 

KARTTATOIMINTA 
Karttatoiminta-alue ohjaa alueen karttavastaavan johdolla alueella tapahtuvaa suunnistuskarttojen 
kartoitustoimintaa ja huolehtii karttojen sääntöjen mukaisesta raportoinnista.  
 
Tavoitteena on ylläpitää aukottomasti alueen seurojen suunnistuskartoituksen lupajärjestelmää ja 
antaa raporttinumerot kaikille alueella valmistettaville uusille ja muutetuille vanhoille 
suunnistuskartoille. 
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Kehittämiskohteena jatkuu edelleen raporttijärjestelmän aukoton ylläpito. Tavoitteena on saada 
netissä toimiva karttojen raportointijärjestelmä toimimaan niin, että kaikki kartantekijät osaavat 
käyttää järjestelmää niin kuin se on suunniteltu. Tavoitteena on se, että lähes kaikki karttojen 
valmistamiseen liittyvä yhteydenpito karttavalvojaan ja suunnistusliittoon tapahtuisi sähköisesti 
liiton sivulla olevan karttarekisterin kautta. Kartan raporttinumeroiden saaminen tapahtuisi 
kuitenkin entiseen tapaan puhelimitse tai sähköpostilla suoraan karttavalvojalta vähän ennen kartan 
valmistumista. 
 
Edelleen jatkuva tavoite on aiempaa paremmin saada ilman raporttinumeroa tehtävien karttojen 
saaminen raporttijärjestelmän piiriin, sekä se että karttoihin pyydetään karttanumerot ennen kartan 
ensimmäistä käyttöä 

HALLINTO JA TALOUS 
Vuonna 2021 toimii hallituksen asettamat työryhmät, joiden tavoitteet on kuvattu luvussa 
järjestöllinen kehittäminen.  
 
Muilta osin hallitus hoitaa sääntömääräiset asiat. 
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TALOUSARVIO 
 
TALOUSARVIO V. 2021      
 

      
 

      
      Arvio 2021     Arvio 2020 Toteutunut 2019 

    +      -    +     -   +     - 
 

        
Aluekalenteri ja harraste            600 €          1 500 €            2 500 €            2 500 €            2 377 €          2 186 €  

Hallinto ja yhteiset            400 €          1 200 €              2 000 €              754 €  

Kartoitus             100 €                 100 €    -  

Kilpailu               100 €                    100 €              136 €  

Koulutus          1 000 €              1 000 €               120 €               50 €  

Nuoriso          2 000 €              2 000 €              620 €  

Valmennus             600 €              1 000 €              261 €  

Kilpailumaksut         6 000 €             6 000 €              9 227 €   -  

Am-mitalit         1 500 €          1 500 €            1 500 €            1 500 €            1 647 €          5 363 €  

        (1245) 

Palkinnot ja tunnustukset            600 €                 600 €              400 €  

Korot            100 €                100 €                 371 €   
Yhteensä         8 600 €          8 600 €          10 100 €          10 800 €          13 742 €          9 770 €  

 
Suurimpien erien taustoja pääpiirteissään 

- aluekalenteri: haitari, painos 2000 kpl, jakelu entinen, tapahtumamaksu 0 €/kpl, alueen ei-
jäsenseuroilta 10 €/kpl.   

• Mikäli päätetään, ettei painettua aluekalenteria enää tehdä, se vaikuttaa loppusummiin 
tulot 600 €, menot 1500 € 

- hallinto: nettisivujen ylläpito siirretty halvemmalle alustalle, kustannus nyt n. 600 €/v. 
Etäkokoukset halpoja. Tulo 400 € on seurojen jäsenmaksu 

- koulutus: alueen järjestämä koulutus on pääasiassa ilmaista alueen jäsenseuroille 
- nuoriso: alue maksaa AOK:n ja AOV:n mitalit. Kultaiseen kompassiin osallistuminen: 

osanotto + kuljetusten matka-avustus 
- kesän AM- ja AO-kisojen osanottomaksut: aikuiset 18 €, nuoremmat 7 €, 14 v.  
- am-mitalien hinnat järjestäjille/kpl: osallistujia 1 - 249 0 €, 250 - 399 2,00 €, 400- 3 €. Mitali 

maksaa 3+ €   
- liittymismaksu on 20 €, jäsenmaksu 10 €/v. 2021/seura (kertaluonteisesti) 
- valmennus: alueen valmennuksen matka-, leiri-, testijuoksu- ym. kulut 600 €.   
- kilpailumaksu on osanottomaksuista 3 % kansallisista/kv/SM sekä 2% kesäkauden am-

kisoista (ml. ulkopuoliset avoimissa). 
 
HUOM   v. 2020 ei peritä Aluekalenterin rivimaksuja koronatilanteen vuoksi, vaikka kalenteri 
tehtiinkin. Moni muukin erä toteutuu varsin poikkeavasti. 


