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SUUNNISTAVAN UUDENMAAN TOIMINTA 2020

1 YLEISTÄ

Aivan normaalin talven pysäytti maaliskuussa suunnistajien tietoisuuteenkin tullut ko-
rona. Pandemia sekä pysäytti, muutti ja kehitti uusmaalaista suunnistusta. Hyvin no-
pealla vauhdilla luotiin omatoimisuunnistuksia, kokeiltiin ”kevytkansallisia” ja virtuaali-
kilpailuja sekä vapaita lähtöaikoja kilpailuissa. Osa näistä uusista toimintatavoista tul-
lee säilymään pitkään suunnistusperheessä.

Yhdistyksen kokouksen asettavat keskeiset tavoitteet vuodelle 2020 olivat:

- suunnistuksen edunvalvonta yhdessä jäsenseurojen ja SSL:n kanssa
- am- ja nuorten kilpailujen järjestäjien sopiminen
- tarvelähtöisten koulutustapahtuminen järjestäminen
- seurojen välisen yhteistoiminnan ja viestinnän kehittäminen

Edunvalvontatyössä alueen liittovaltuustoedustajat osallistuivat SSL:n kokouksiin sekä
jatkettiin yhteydenpitoa Metsähallituksen kanssa.

Toimintakaudella pidettiin aluemestaruuskilpailut useissa liiton kilpailumuodoissa sekä
AOK ja AOV kilpailut.

Nuorisotoiminnassa järjestettiin Kultaiseen kompassi Cup sekä osallistuttiin voittoisasti
finaaliin Mikkelissä. Viestinnässä alue jatkoi niukkaa linjaa.

2 NUORISOSUUNNISTUS

2.1 Nuorten kilpailut

Alueen oravapolkuviestikilpailun eli AOV:n järjesti 20.8.2020 Helsingin Suunnistajat
ry.

Alueen oravapolkukilpailun eli AOK:n järjesti 10.8.2020 Espoon Suunta.

Osallistujamäärät pysyneet ennallaan molemmissa kisoissa. Nuorilla oli halu päästä
kilpailemaan koronan aiheuttaman kisatauon jälkeen.

2.2 Kultainen kompassi -cup

H/D14-sarjan Kultainen kompassi -aluecup toteutettiin samalla tavalla kuin aikaisem-
pina vuosina. Cup muodostui neljästä osakilpailusta (Am-sprintti, keskimatka, pitkä
sekä AOK), joista kolme parasta laskettiin cupin pisteisiin. Cupiin ei tarvinnut ilmoit-
tautua erikseen, vaan kaikki osakilpailujen 13- ja 14-sarjoihin osallistuneet nuoret sai-
vat automaattisesti myös cup-pisteitä. Tänä vuonna ei erikseen joukkueita valittu Kul-
tainen Kompassi finaaliin vaan sinne saivat kaikki osallistua Mikkelin kisaan. Kisapäi-
vänä tulokset laskettiin niin, että kolme tyttöä ja kolme poikaa muodostivat joukku-
een. Uusimaan Ykkösjoukkue voitti kilpailun ja useita joukkueita suoriutuivat maaliin.
Näin koronavuonna ei kisan yhteydessä järjestetty valtakunnallista kultaista leiriä.

Vuonna 2020 järjestettiin lisäksi kaksi Kultaista leiriä 12–14-vuotiaille uusmaalaisille
suunnistajille. Leirit pidettiin Kisakalliossa kesäkuussa ja marraskuussa, ja järjeste-



3

lyistä vastasi Suunnistavan Uusimaan nuoriso-ohjaaja Virpi Palmen. Leireille osallis-
tui 40-50 nuorta suunnistajaa. Leireillä vieraili maajoukkuesuunnistajia. Maaliskuun
leiri jouduttiin perumaan koronapandemian takia.

2.3 Pääkaupunkiseudun nuorten sarjakilpailut 2020

Kisoja pystyttiin pitämään kolme, osa peruttiin koronarajoitusten takia. Ne olivat 6.8
Rastihaukat, 7.9. Espoon Suunta ja ja 27.9. Helsingin Suunnistajat.

Sarjoja niissä oli H/D8-14 sekä H/D16Lyhyt. Nämä ovat matalan kynnyksen suunnis-
tuskisoja nuorille, joihin ei ilmoittauduta eikä osallistuminen maksa mitään.

Kauden lopuksi tulokset lasketaan yhteen ja nuorille jaetaan mitali. Tämä on ollut
pitkä perinne Uudellamaalla. Näin nuoria saatu aktiivisesti kokeilemaan suunnistuski-
saamista lähimaastoissa.

3 ALUEEN VALMENNUS

Koron virus epidemia varjosti valmennus vuotta 2020. Pirkkolan testijuoksuja järjes-
tettiin keväällä 3 ja syksyllä 2 yhteensä 5 kertaa (14.1 / 81, 11.2 / 65, 10.3 / 69, 13.10
/ 18 ja 10.11 / 69) yhteensä 302 juoksijaa sai tuloksen, joulukuun testijuoksu joudut-
tiin perumaan kokoontumisrajoitusten takia. Testijuoksu kertoja oli 2 vähemmän kuin
vuonna 2019 ja osallistujia oli 46 vähemmän.

Alueen seurojen edustajat osallistuivat aktiivisesti Urhean 10 omatoimikilpailun sar-
jaan. Yhteensä 206 eri henkilöä suoritti 805 suoritusta (A-radoilla 388 suoritusta, B-
radoilla 315 ja C-radoilla 102)

4 HARRASTESUUNNISTUS

Korona-epidemia ja sen mukanaan tuomat rajoitukset mullistivat koko suunnistustoi-
minnan vuonna 2020. Kuntosuunnistukset pääsivät alkamaan likimain normaalisti
vasta kesäkuun alussa. Jonkin verran seurat järjestivät kuntorastien tilalla omatoimi-
suunnistuksia huhti-toukokuussa.  Rastien kävijämäärät puoliintuivat Uudellamaalla
kuluneella kaudella ja arviolta rasteilla käytiin noin 40000 kertaa. Järjestäviä seuroja
oli edelleen 28, jotka ansaitsevat kiitoksen kuntosuunnistusten ansiokkaasta järjestä-
misestä vaikeassa tilanteessa.

Vaikka Korona on merkittävästi haitannut kuntosuunnistuksia, niin on se tuonut edis-
tystäkin lajiin. Omatoimisuunnistukset ovat tulleet mukaan ja jäävät varmasti pysy-
väksi toimintamuodoksi. Rastilipun on  vuoden aikana ottanut moni seura käyttöön
sen tarjoaman ilmoittautumis-, maksamis- ja kartantulostustoimintojen vuoksi. Tulos-
palvelujärjestelmät ovat kehittyneet ja esimerkiksi paikannusjärjestelmien tuottamaa
tietoa käytetään jo laajasti rastilla käynnin todentamiseen ja väliaikojen saamiseen.
Suunnistava Uusimaa – lehdessä ja alueen kotisivuilla www.suunnistavauusimaa.fi
julkaistiin alueen kuntosuunnistuskalenteri. Lehden painosmäärä oli 2500 ja sen tai-
tosta vastasi Risto Uljas. Koska kuntosuunnistuksia ei alkukaudesta järjestetty ja leh-
den jakelu tapahtui vasta kesäkuussa, niin lehti kustannettiin kokonaan alueen va-
roista ja tuettiin näin seuroja vaikeana vuonna.

Koronan vuoksi osallistuminen Outdoor-messuille peruuntui eikä alueen kuntorastien
kehittämisseminaaria pystytty järjestämään.
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Yhteistyö Metsähallituksen kanssa kuntosuunnistusten järjestämisessä sujui ongel-
mitta. Suojelualueilla järjestettävät kuntosuunnistukset seurat ilmoittivat Metsähalli-
tukselle, josta järjestäjäseurat saivat suostumukset tapahtumien järjestämiseen. Mar-
raskuussa pidettiin vuosittainen yhteistyökokous Metsähallituksen kanssa.
Älykkäitä kiintorasteja eli Mobo-rasteja oli viime kesänä Suunnistavan Uudenmaan
seuroilla käytössä 32 alueella. Rastit olivat erityisesti koululaisten, perheiden ja aloit-
telijoiden suosiossa, mitä ovat vielä lisänneet Koronan aiheuttamat rajoitukset. Li-
säksi monissa Uudenmaan metsissä oli seurojen ylläpitämiä perinteisiä kiintorasteja.

5 KILPAILUTOIMINTA

Kilpailutoiminta-alue suunnittelee ja ohjaa kilpailuohjaajan johdolla alueen kilpailutoi-
mintaa sekä huolehtii alueen ratamestarirekisteristä.

Poikkeuksellinen vuosi alkoi vielä sikäli normaalisti, että kaikki suunnitellut hiihto-
suunnistuksen aluemestaruuskisat ja monet muutkin kilpailut eteläisessä Suomessa
peruttiin lumenpuutteen vuoksi.

Kesäsuunnistuslajien kilpailukausi SU:n alueella alkoi kevään koronasulun jälkeen
kesäkuun puolivälissä Espoon Suunnan pyöräsuunnistuksen SM-esikisoilla, joiden
yhteydessä käytiin myös pitkiin aikoihin ensimmäiset pyöräsuunnistuksen am-kisat.
Tämän jälkeen alueen seurat järjestivät 16 kansallista kilpailua. Luvussa yhdeksi kil-
pailuksi on laskettu ne tapahtumat, jotka oli osanottorajoitusten takia jaettu kilpailuka-
lenterissa kahdeksi eri kilpailuksi.

Tavanomaisten useampiosaisten tapahtumien, eli käytännössä tuplasprinttien, osa-
kilpailut on laskettu erikseen. Tuplasprinttejä järjestettiin kolme. Neljä tapahtumaa oli
pelkästään nuorille suunnattuja. Näistä perinteisen Lynxin Kissojen Yön lisäksi Es-
poon Suunta järjesti kolme pikaisella aikataululla paikkaamaan koronaperuutusten ta-
kia järjestämättä jääneitä kisoja, mm. nuorten eNight-yöviesti järjestettiin Nuorten Tio-
milan korvikkeena. Kaikki sarjat sisältäneistä kilpailuista vain yksi oli pitkän matkan
(Jyry), loput sprinttejä ja keskimatkoja. EsSun Junior eGames –sarja sisälsi myös pit-
kän matkan kilpailun H/D16, -18 ja -20 –sarjalaisille.

Pyöräsuunnistuksen esi-SM-kisojen lisäksi lajin SM-keskimatka ja viesti kisattiin alu-
eellamme. Järjestäjinä toimivat Rajamäen Rykmentti ja Hyvinkään Rasti. Tarkkuus-
suunnistuksessa Rasti-Vihti järjesti kaksipäiväisen kilpailun.

5.1 ALUEMESTARUUSKILPAILUT 2020

Kuten yllä todettu, yhtään hiihtosuunnistuksen am-kilpailua ei voitu järjestää 2020.

Suunnistuksen am-kilpailut saatiin järjestettyä lähes suunnitellusti perusvalikoimalla.
Koronan takia keväälle suunniteltu sprinttiviesti peruuntui ja keskimatka siirtyi loppu-
kesälle. Yökilpailulle löytyi järjestäjä vasta syyskuun alussa, mutta muutamassa vii-
kossa tämäkin kilpailu järjestyi. Kilpailujen osanottomäärät olivat muuten tavanomai-
set viime vuosiin verrattuna, mutta pitkä matka houkutteli vähemmän osallistujia.
Siellä tosin nähtiin normaalia enemmän alueen ulkopuolisia, kun yleensä samanai-
kaisia FSO:n ja Varsinais-Suomen am-kilpailuja ei tällä kertaa ollut kalenterissa.

Henkilökohtaisiin kesäsuunnistuskilpailuihin ilmoittautui yhteensä 1561 kilpailijaa
(2019: 2059, 2018: 1772, 2017: 1788), joista matkaan lähti 1437 (2019: 1898, 2018:
1660, 2017: 1629). Kilpailukohtaiset osallistujamäärät ovat taulukossa 1. Pudotus
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vuoteen 2019 verrattuna selittyy enimmäkseen pitkän matkan osallistujamäärillä (190
vähemmän) ja erikoispitkän puuttumisella (221).

Tarkkuussuunnistuksen am-preO järjestettiin RaVin kansallisten yhteydessä 12.7.
Pyöräsuunnistuksen am-keskimatka järjestettiin EsSun SM-esikisojen yhteydessä
14.6.

Taulukko 1: Vuoden 2020 am-kilpailujen osanottajamäärät (viestissä joukkueiden lu-
kumäärä).

Ilmoittautuneet Lähteneet
Kilpailu Ajankohta Järjestäjä Kaikki SU Kaikki  SU
Ps-keski-
matka1 14.6.2020 Espoon

Suunta 183 53 179 51

PreO2 12.7.2020 Rasti-Vihti 50 22 47 21

Keskimatka 1.8.2020 Karkki-
Rasti 524 417 501 400

Pitkä 22.8.2020 Lynx 518 448 472 406
Viesti 23.8.2020 Lynx 147 139 137 129

Sprintti3 9.9.2020 Hyvinkään
Rasti 539 376 482 332

Yö 22.9.2020 Pihkaniskat 378 320 482 299
Kesä henkilökohtaiset yhteensä 1959 1561 1806 1437

1SM 2021 -esikisojen yhteydessä
2Kansallisen TRaVilO:n yhteydessä
3Mukana myös Päijät-Hämeen am-sprintti

5.2 RATAMESTAREIDEN REKISTERÖINTI

Vuoden 2020 rekisteröitiin 16 uutta 2. luokan ratamestaria, uusittiin yksi 2. luokan re-
kisteröinti ja tehtiin 2 korotusta 1. luokkaan. Yhteensä siis hyväksyttiin 2 + 18 = 20
hakemusta (2019: 4 + 15, 2018: 21 + 19, 2017: 18 + 14). Suurin osa soveltuvista
koulutuksista peruttiin koronan takia, mikä on voinut vaikuttaa hakemusten määrään.
Samasta syystä voimassa olleita rekisteröintejä jatkettiin kuitenkin vuodella.

Maaliskuun lopussa 2021 liiton rekisterissä oli 72 + 77 = 149 SU:n alueen seuroja
edustavaa ratamestaria. (tammikuu 2020: 70 + 63 = 133, helmikuu 2019: 67 + 77 =
144, maaliskuu 2018: 64 + 79 = 143. Vuoden 2021 lopussa on vanhenemassa 21 +
17 rekisteröintiä.

5.3 KILPAILUHAKEMUSTEN KÄSITTELY

Kevään hakukierroksella 5.5. mennessä saatiin 16 kansallisen suunnistuskilpailun
hakemusta, joista kaksi oli vaihtoehtoisia am-kilpailun kanssa. Kalenteria on myö-
hemmin täydennetty sitä mukaa, kun uusia hakemuksia on tehty.

Koronatilanteen aiheuttamien epävarmuuksien vuoksi am-kilpailujen käsittely siirret-
tiin syksylle, koska halusimme nähdä, mitkä am-kisat saadaan järjestettyä suunnitel-
lusti. Järjestäjiä löytyi tärkeimmille kisoille (paitsi yölle, edelleen auki 04/2021), mutta
kalenterin sovittamisessa oli ongelmia pitkän ja viestin tapauksessa. Näille löytyi lo-
pulta paikka alkukesästä.
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6 KOULUTUS

Koulutus oli suunniteltu maalis-huhtikuulle perinteisessä muodossa ja täytenä paket-
tina. Koronan vuoksi kaikki kurssit siirrettiin syksyyn. Korona jatkui syksyllä ja suunni-
telmat siirrettiin keväälle 2021

7 VIESTINTÄ

Viestintä toteutettiin verkkosivujen ja seurojen nimeämille yhteyshenkilöille lähettä-
villä sähköpostikirjeillä. Keväällä piti osallistua Outdoor Expo messuille, mutta ne pe-
ruttiin koronan takia.

Suunnistava Uusimaa julkaisi kuntorastikalenterin. Koronan takia sen kalenteriosio
vanheni ja jakelu jäi vähiin. Vuoden 2020 kalenteri jäi tällä erää viimeiseksi kirjamuo-
toiseksi kalenteriksi.

8 KARTTATOIMINTA

Vuoden 2020 aikana alueella toimivista seuroista pyydettiin karttavalvojalta yhteensä
80 kartalle raporttinumero. Määrä on 10 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Todellinen karttojen valmistusmäärä on kuitenkin joitakin karttoja suurempi, koska
edelleenkin jatkuu käytäntö joillakin seuroilla, että rasteilla käytetään karttoja, jotka
on päivitetty ajan tasalle mutta niihin ei ole pyydetty raporttinumeroa. Tämä on tapah-
tunut, vaikka sääntöjen mukaan kaikki virallisen järjestelmän mukaiset kilpailut, myös
kuntorastit, tulee järjestää virallisesti raportoiduilla kartoilla. Riskinä näiden numeroi-
mattomien karttojen tekijöille on kartta-alueen menetys toiselle seuralle, koska viral-
lista karttatoimintaa kartta-alueella ei ole.

Kartoista joihin raporttinumero on annettu, on valmistettu 53 suunnistuskarttaa, 22
sprinttisuunnistuskarttaa, 4 pyöräsuunnistuskarttaa, 1 opetuskartta eikä yhtään hiih-
tosuunnistuskarttaa.

Karttojen mittakaavat jakaantuivat seuraavasti: 51 kpl  1: 10 000, 20 kpl 1: 4 000, 3
kpl 1: 15 000, 4 kpl  1: 5000, , 2 kpl 1: 7 500  karttaa.

Raportoiduista kartoista lähes kaikki on valmistettu tulostekarttana.

Valmistuneista kartoista on raportoitu helmikuun loppuun mennessä 65 karttaa SSL:n
karttarekisteriin.

Valmistetuista kartoista 59:stä on toimitettu mallikappale alueen karttavalvojalle hel-
mikuun loppuun  mennessä arkistoitavaksi. Näistä 50 on toimitettu bittimuotoisena.

Karttavalvojan tehostetun mallikarttojen pyyntöjen johdosta viimeisen 5 vuoden ajalta
puuttuu enää muutamia karttoja, joille on annettu raporttinumero.

Kartoituslupia uusista kartta-alueista on pyydetty vain muutamalle kartalle. Pääosa
alueella olevista maastoista on jo kartoituksen piirissä. Nämä uudet alueet ovat lä-
hinnä pieniä alueita sprinttisuunnistuskarttoja varten.
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Kartoituslupien pyytämisen käytäntö on jo muuttunut. Luvat pyydetään jatkossa kart-
tarekisterin kautta. Liiton karttarekisterin lupaosio toimii lähes toivotulla tavalla.

9 EDUNVALVONTA

Suunnistavan Uudenmaan tavoitteena oli yleisten suunnistusedellytysten turvaaminen
yhdessä alueen jäsenseurojen kanssa.

Keskeistä vuona 2020:
- Osallistuminen Suunnistusliiton liittovaltuuston kokouksiin

o Keväällä: Pauli Anttila, Kasperi Launis ja Reimo Uljas (varalla Virpi Palmen
ja Pauli Juutilainen)

o Syksyllä: Pasi Laaksonen, Kasperi Launis ja Pekka Väisänen (varalla Petri
Savilahti ja Reimo Uljas)

- Metsähallituksen suojelualueiden käyttöä koskeva neuvottelut

10 HALLINTO JA TALOUS

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin poikkeusolojen säädösten salliessa 9.6. etäkokouk-
sena. Vastaavasti syyskokous 25.11.

Yhdistyksen syyskokous asetti ryhmän pohtimaan Suunnistava Uusimaa ry:n tulevai-
suutta. Ryhmä nimesi itsensä Suuta SU:lle. Ryhmä järjestäytyi joulukuussa.

Hallitus piti tarpeen mukaan 6 kokousta (8.1., 12.3., 5.6., 4.9., 21.10, ja 3.12.)

Yhdistyksen kevät kokouksessa hyväksyttiin uusi talousarvio vuodelle 2020. Silloin
päätettiin mm. luopua seuroilta perittävistä aluekalenterimaksuista.

Yhdistyksen vakavaraisuus oli hyvä läpi toimintavuoden. Yhdistyksen maksuliiken-
nettä haittasi merkittävästi se, että Nordea sulki yhdistyksen ulospäin suuntautuvan
rahaliikenteen. Yhdistyksen toimitettua toiminnastaan riittävät selvitykset ja asiakirjat
tilien käyttö palautui normaaliksi. Taloudenhoitaja maksoi merkittäviä summia yhdis-
tyksen kuluja omalta tililtään. Nämä velat olivat hoitamatta vuoden viimeisenä päivänä.

Yhdistyksen tilinpäätös on ohessa.
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11 TILINPÄÄTÖS 31.12.2020

Syyt suurimpiin poikkeamiin:
- Hallinnon kuluissa oli varauduttu Liiton järjestämään koulutukseen/karonkkaan/Rastitreffeihin
- Koulutukset peruuntuivat koronan takia
- Valmennus: testijuoksut peruuntuivat
- Alueen kilpailut jäivät toteutumatta tai toteutuivat pienempinä
- Yhdistys ei palkinnut ketään

Toiminnan tuotot 4 695,33
Toiminnan kulut 3 741,61
Mitalivaraston muutos 1 752,00
Toiminnan ylijäämä -798,28
Korot 436,13
Ylijäämä -362,15

VASTAAVAA
Vaihtuvat
Vaihto-omaisuus 1 956,00 3 708,00
Saamiset vanhat 14,00
Saamiset 1 439,78 1 453,78 3 359,57
Pankkisaamiset
valmistelutili 310,48 310,48
päätili 47 983,69 48 294,17 41 483,37 41 793,85

51 703,95 48 861,42

VASTATAVAA
Edellisten tilikausien ylijäämä 45 998,84 36 948,49
Korjausviennit edellisiltä vuosilta 0,00 2 000,00
Tilikauden ylijäämä -362,15 45 636,69 7 050,35 45 998,84
Tilivelat, vanhat 2 307,90
Tilivelat, lyhytaikaiset 3 759,36 6 067,26 2 862,58

51 703,95 48 861,42

TASE 31.12.2019

TULOSLASKELMA 2020

TASE 31.12.2020

TUOTOT JA KULUT TOIMINNOITTAIN
Hallinto 436,13 561,49 371,10 753,60 100,00 2 000,00
Aluekalenteri ja harraste 0,00 2 233,96 2 377,00 2 185,90 0,00 2 500,00
Kartoitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Kilpailu 0,00 0,00 0,00 135,50 0,00 100,00
Koulutus 140,00 60,00 120,00 50,00 0,00 1 000,00
Nuoriso 0,00 886,16 0,00 619,94 0,00 2 000,00
Valmennus 0,00 0,00 0,00 261,00 0,00 1 000,00
Mitalit 1 474,00 1 752,00 1 647,00 5 363,40 1 500,00 1 500,00
Kilpailumaksut 3 081,33 0,00 9 226,59 0,00 6 000,00 0,00
Palkinnot ja tunnustukset 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 600,00

5 131,46 5 493,61 13 741,69 9 769,34 7 600,00 10 800,00

2020 2019 B2020


