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Kysymyksissä 3-10 ensimmäinen graafi ”1 Ei lainkaan tärkeää – 5 erittäin 
tärkeää”, toinen graafi ”1 Ei lainkaan onnistunutta – 5 Erittäin onnistunutta”. 

Perusteluni ja/tai kommenttini nuorisotoiminnasta 

Kun omassa seurassa junnutoiminta on vaisuhkoa, ei alueen toimintaalaan ole oikein 
päästy hyödyntämään. 
 
Koska laji on pimennossa mediassa on tärkeää, että seurat SU:n kanssa tuo lajia esille 
ja opastaa lajin saloihin eri tasoilla. 
 
Toiminta ei näy muuten kuin kisojen järjestelyoikeuksien myöntämisenä. 
 
Aina voi pyrkiä vielä parempaan 
 
en tiedä siitä mitään 
 
En ole ole oilein tietoinen asiasta 
 
Lapsista ja nuorista toiminta lähtee liikkeelle 
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Ei käsitystä SU:n nuorisotoiminnasta 
Seurassa ei ole varsinaista nuorisotoimintaa. 
 
saisi olla enemmän KAIKKIA seuroja innostavaa, myös pieniä 
 
Nuorisotoimintaan tulee panostaa, koska yhä enemmän vastuuta nuorten 
kasvatuksesta siirtyy myös muiden kuin vanhempien ja koulun tehtäväksi. Joillakin 
nuorilla ei edes ole mahdollisuutta harrastaa. Lisäksi kilpailu harrastajista eri lajien 
välillä on kovaa. 
 
Liiton uusien Kompassi-tapahtumien koordinoinnin kannalta Suunnistavan 
Uudenmaan rooli on tärkeä. Myös Uudenmaan alueen Kultaiset leirit ovat olleet tosi 
hyviä. Yhteistyö alueen sisällä on luultavasti vielä tiivistymässä tulevaisuudessa. 
 
En tunne koko toimintakenttää. Vaihtelee varmaan paljon seurojen välillä. 
 
Omassa seurassa ei juurikaan nuorisotoimintaa, niin tätä ei tule niin seurattua. 
 
En tunne kovin hyvin tätä puolta. 
 
En ole mukana nuorisotoiminnassa, joten ei ole mitään kerrottavaa 
 
En osaa arvioida 
 
Tunnen tästä oikeastaan vain sarjakilpailut ja oravapolkukilpailut, joita pideän sekä 
tärkeinä että hyvin toimivina konsepteina. 
 
Pidän nuorisotyötä ensiarvoisen tärkeänä. En ole asiassa eturivin toimija, enkä tunne 
tilannetta tarkasti - siksi mieto kommentti. 
 
Osa toiminnasta on siirtynyt koronan takia, sen osalta tullee parannusta. Muuten 
koordinaatio nuorisotoiminnassa voisi olla aktiivisempaa. 
 
SU:n nuorisotoiminnasta voi moni muu alue ottaa mallia 
 
Kultaiset leirit 
 
En tunne riittävän hyvin 
 
Harrastajamäärä, sm-tulokset 
 
Yhteiset leirit uudenmaan nuorille ovat hyvä konsepti - lisäksi myös sarjasuunnistukset 
ovat hyviä ja tarpeellisia, kuten myös AOV ja AOK. Seurojen tekemä yhteistyö on 
tarpeellista ja siinä SU:lla on mahdollisuus toimia seuroja yhdistävänä toimijana. 
Lisäksi harjoitusyhteityö seurojen välillä on hyvä jos sitä saadaan toteutettua. Tämän 
toteuttamiseksi olisi parasta se, että toimintaa toteuttavat seurojen toimihenkilöt ja 
SU:lla itsellään on mahdollisimman kevyt rooli. Toiminta toimisi ehkä parhaiten niin, 
että SU:n seurojen nuorisovastaavat ovat automaattisesti SU nuorisoyhteistyöryhmän 
jäseniä ja nämä päättävät aina vuosittain eri toimintojen vastuut. Näillä henkilöillä on 
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samalla suurin intressi saada maksimaalinen hyöty seurayhteistyöstä ja toisaalta 
mikäli jokin asia ei luo lisäarvoa niin se jää silloin myös tekemättä. 
 
Kultaiset leirit toimivat hienosti ja ovat tärkeitä seurojen nuorille. Nyt tämä uusi  
 
Kompassitapahtumasarja vaikuttaa lupaavalta ja hyvältä uudistukselta. Onkin hienoa 
että SU on lähtenyt aktiivisesti toteuttamaan tätä. 
 
en osaa sanoa kun en tunne 
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Perusteluni ja/tai kommenttini aluevalmennustoiminnasta 

Onko tällaista? Jos on, ei ainakaan juuri näy. 
 
Pääsarjat kohteena. MIehissä jo selvää piristystä 
 
en tiedä siitäkään mitään 
 
Myös pienten seurojen on mahdollista päästä toimintaan 
 
Alue voisi toimia seurojen yhteistoimintaelimenä, mikäli valmennusyhteistyölle 
nähdään tarvetta 
 
Ei käsitystä SU:n aluevalmennustoiminnasta 
 
Seurassa ei ole toimintaa, joka varsinaisesti hyötyisi aluevalmennustoiminnasta. 
 
pienten piiri 
 
Onko Suunnistavalla Uudellamaalla tällä hetkellä aluevalmennustoimintaa? 
Testijuoksut toki, ne ovat oikein hyviä ja niistä pitäisi kiinni. Muuten aluevalmennus 
taitaa olla Urhea-verkoston vastuulla. 
 
Mäkelänrinteen ja Urhean yhteistyö seurojen kanssa toimii erinomaisesti 
 
Näissä pitäisi olla mahdollisuus jättää vastaamatta. Minulla ei ole hajuakaan kaikista 
SUn tekemisistä ja vastaukseni häiritsee nyt näitä numerovastauksia 
 
Omassa seurassa ei juurikaan valmennustoimintaa, niin tätä ei tule niin seurattua. 
 
Tämäkin on minulle hieman vieras alue. 
 
En osaa arvioida 
 
Onko jotain muuta kuin testijuoksut? niitä on hyvä jatkaa 
 
Tunnen tästä kohdasta oikeastaan vain Pirkkolan testijuoksut, joita pidän erittäin 
tärkeänä osana valmennustoimintaa Uudellamaalla. Seurojen keskenäistä yhteistyötä 
suunnistusharjoitusten järjestämiseksi koordinoi URHEA, joten se sinänsä erittäin 
tärkeä ja toimiva yhteistyö ei ainakaan tällä hetkellä ole aluejärjestön vastuulla 
(tulevaisuus saattaa toki muuttaa asioita, koskaan ei tiedä). Ison seuran näkökulmasta 
alueyhteistyölle ei oikein tälä hetkellä muuta tarvetta ole, sillä seurat pystyvät 
hoitamaan yhteistyötä melko hyvin nykytilassa muutenkin. 
 
Samat jutut. Koen, että aluevalmennus tukee erityisesti pienien seurojen suunnistajia, 
koska heille oman seuran voi olla vaikea järjestää valmennustukea. 
 
Testijuoksu on ainoa näkyvä toiminta 
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Vaatisi ehkä selkeämpää linjaamista kokonaiskuvan hahmottamista yhdessä Urhean 
toiminnan kanssa.  
 
Testijuoksut on tosi hyvä 
 
Ei ole tiedossa, Urhea harjoitukset ovat tuttuja ja tärkeitä 
 
En tunne riittävän hyvin 
 
Onko sitä? 
 
Oma käsitykseni on että ainoa tämän ilmenemismuoto on nykyisin testilenkit (olen 
ehkä väärässä). Testilenkit Pirkkolassa ovat erinomainen konsepti, jonka soisi 
jatkuvan tavalla tai toisella. Hieman on epäselveää itselle mikä on akatemiatoiminnan 
ja aluevalmennuksen välinen rooli ja voisiko ne yhdistää. 
 
Heräsi kysymys että mitä Suunnistava Uusimaan aluevalmennustoiminta pitää 
sisällään? Testijuoksut Pirkkolassa ovat hyvä ja tärkeä tapahtuma. Siitä plussaa. 
Mutta muilta osin ei toimintaa taida oikein olla tai sitten siitä ainakin on tiedotettu 
heikosti. Toisaalta olemalla mukana URHEA-toiminnassa on seuralla mahdollisuus 
päästä laadukkaaseen harjoituspooliin mukaan ja siten ei ehkä ole mitään 
tarvettakaan erilliselle alueen valmennustoiminnalle. 
 
en osaa sanoa kun en tunne 
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Perusteluni ja/tai kommenttini harrastesuunnistustoiminnasta 
 
Yhteinen alueen kuntosuunnistuskoordin0inti on erittäin tärkeä asia, mikä helppottaa 
seurojen kalenterin laadintaa. Koulutukset yms oleellisia, jotta osaaminen säilyy 
hyvällä tasolla ja ideoita/kokeiltuja juttuja voimme jakaa keskenämme.  
 
Kalenteri hyödyllinen ja toimiva, siinä kaikki. 
 
Iso tulolähde seuroille 
 
tekee koordinointia, voisi hoitua kyllä myös seurojen kesken 
 
Harrastajien määrä on runsasta erityisesti isoilla seuroilla tai yhteityöseuroilla 
 
Kokemusten vaihto seurojen välillä on tärkeätä 
 
Aluetta tarvitaan edunvalvonnassa, yhteismarkkinoinnissa ja koordinoinnissa 
 



9 
 

Uudenmaan kuntorastien yhteinen koordinointi mm. maastolupien osalta on ollut hyvä 
juttu. En tiedä asiasta kuitenkaan kovin paljon. 
 
Kuntorasteja paljon kattavasti koko alueella. 
 
SUn harrastetoiminnan tehtävä on koordinoida alueen seurojen toimintaa, joten siinä 
mielessä oikein onnistunutta, kun riitoja tai pahoja päällekkäisyyksiä ei ole 
 
Toiminta ehkä mielestäni keskittynyt enemmän pääkaupunkiseudulle. Oman seuran 
harrastesuunnistukseen ei mielestäni mitään vaikutusta. 
 
Jorma Helin on toiminut mallikkaasti. 
 
Jos tällä tarkoitetaan Jorman vetämää yhtä palaveria vuodessa ja painettua ohjelmaa, 
niin kai se on riittävästi. 
 
SUn rooli alueiden seurojen koollekutsujana kuntosuunnituksen osalta on tärkeä 
 
Yhteisen kuntorastikalenterin koordinointi on ollut tärkeää. 
 
Laji on hieno. Sopii erittäin hyvin ajan arvoihin. Aluetta tarvitaan koordinoimaan, 
tukemaan ja kouluttamaan toimintaa järjestäviä seuroja. Pitää huolta laadusta. 
 
Mikä rooli Uudellamaalla on kuntosuunnistuksessa? Sinällään kuntosuunnistus on 
Uudenmaan seuroissa erittäin vilkasta. 
 
Kuntosuunnistusten yhteensovittaminen on tärkeää. Myös jatkossa. Mitä muuta 
harrastesuunnistuksessa voitaisiin tehdä alueen seurojen kanssa yhdessä? 
 
Ei tiedossa, käytämme seurojen iltarasteja ja Urhea harjoituksia 
 
Lisää ajantasaistettuja karttoja 
 
Oma käsitykseni on että kuntorastitoiminta on tämän keskeinen ilmentymä. Kuntorastit 
ovat tärkeä osa alueen suunnistamisen harrastamista. Nykyisin kun kuntorastit 
näkyvät Rastilipussa ja erillistä kuntorastikalenteria ei enää ole niin todennäköisesti 
SU:n rooli harrastetoiminnassa on pienentynty 
Seurathan pyörittävät omia harrastesuunnistustapahtumiaan. Alueen merkitys on 
vähäinen joskin on ihan hyvä että yhteinen kuntosuunnistuskalenteri on tehty. 
Toisaalta nykyään Rastilippupalvelu kyllä palvelee varsin hyvin kaikkia harrastajia eikä 
sinänsä edes ole tarvetta erilliselle kalenterille. 
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Perusteluni ja/tai kommenttini kilpailutoiminnasta 
 
AM-kisat erittyisesti nuorille tosi tärkeät. 
 
AM-kilpailut arvokkaita kansallisen kisan ja SM-kisan välisenä portaana. 
 
Lähes kaikki am-kisat toiminnassa 
 
kaikenlaista kilpailutoimintaa on 
 
Olisi syytä päivittää AM-lajien joukko, ja poistaa tarpeettomat.a 
 
Nämä matalan kynnyksen kilpailut ovat hyvä lähtökohta osallistua kansallisiin 
kisoihinhtö kilpai 
 
On hyvä, että järjestetään myös lisenssivapaita kilpailuja 
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Toiveena on että aluemestaruuskisojen profiilia nostettaisiin hieman. Selkeämpi setti 
kisoja (korona tietty huomioiden) joka kommunikoidaan selkeästi etukäteen milloin ne 
on. AM-sarja pistelaskuineneen olisi myös paikallaan. Yhdellä maksulla kaikki kisat 
että tulisi into mennä kaikkiin. 
 
pitäisi olla helposti saavutettavaa myös aloittelijoille 
Aluemestaruuskisat ovat tärkeitä tapahtumia kilpasuunnistajien ohella erityisesti 
monille harrastussuunnistajille, koska niihin ei ole tarvinnut lisenssiä. Matalampi 
kynnys lähteä kokeilemaan kilpailemista ja kenties siitä päätyä kiertämään 
kansallisiakin kisoja. 
 
Joitain AM kisoja puuttuu (partio, erikoispitkä) ja kilpailujen osallistujien 
osallitumismaksut eivät motivoi järjestäjiä. Järjestäminen ei ole juuri kannattavaa, kun 
kilpailun osallistuminen on poljettu lähes Iltarastien hintoihin 
 
AM-kilpailut keräävät aina runsaasti osanottajia. En tiedä, liittyykö tämä varsinaisesti 
toimintaan. 
 
Hyvin toimittu. 
 
AM-kisoja saadaan järjestettyä useissa eri kilpailumuodoissa 
 
eos 
 
AM kisojen koordinointi täytyy jonkun tahon tehdä 
 
Alueellinen kilpailutoiminta ei ison ja kansainvälisiin kisoihin tähtävään seuran 
valmennustoiminnan näkökulmasta ole kovin tärkeää. Nuorilla luonnollisesti erittäin 
hyödyllistä ja tarpeellista. Kuulemani mykaan myös R2-sarjalaisille aluemestaruudet 
ovat kiinnostava juttu. 
 
Kilpailijoille kovatasoisia kisoja lähialueella. Järjestäjille mahdollisuus järjestää 
vaativampia kisoja. 
 
Koordinaattori alueen kilpailutoiminnassa 
 
Tänä vuonna aikataulut menivät sekaisin. Ei toki pelkästään SU:n takia. 
 
Kilpailutapahtumien markkinointi ja aluemestaruuskilpailuiden merkityksen 
korostaminen kehityskohteena 
 
AM kisat pyörivät hyvin 
 
Pitäisi olla ohjelmaltaanm ja ajankohdiltaan Sm-kilpailujen mukaiset. Tänä vuonna 
am-kisat toukokuussa! 
 
Aluemestaruuskilpailujen järjestäjien rekrytointi ja hyväksyntä on tärkeää. Kansallisten 
kilpailujen hyväksymismenettelystä voisi ehkä luopua, koska tapahtumia tulisi saada 
toteuttaa uudenmaan alueella useitakin samana päivänä. Tämä kehittäisi tapahtumien 
laatua pidemmällä aikajänteellä.  
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Kilpailuthan ovat aina tärkeitä ja oleellinen osa lajia. AM-kilpailujen suosio on kuitenkin 
huolestuttavan alhainen erityisesti nuorten parissa. Tälle asialle pitäisi varmasti pyrkiä 
tekemään jotain parannusta.  
 
Olisiko erillisten AM-kilpailujen sijaan järkevämpää antaa AM-arvo alueella 
järjestettäville joillekin kansallisille kilpailuille? Tai nyt kun aloitetaan tämä nuorten 
Kompassi-tapahtumasarja mikä toimii ikäänkuin aluemestaruussarjana, niin voisiko 
samantapaista konseptia tulevaisuudessa miettiä myös aikuisille? Jos tämä 
Kompassitapahtumasarja ottaa tuulta siipiensä alle, niin kannattaa ainakin pohtia että 
voisiko vastaavaa käyttää aikuisillakin. 
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Perusteluni ja/tai kommenttini koulutustoiminnasta 
 
Varsinkin ratamestarikoulutusta tarvitaan. 
 
Koulutukset tärkeitä, mutta järjestelmällisyys ja suunnitelmallisuus puuttuu. Pitäisi 
saada hyvissä ajoin tieto, mitä koulutuksia on luvassa ja milloinkin sekä mitä ne 
käytännössä käsittävät. Nyt tulee silloin tällöin sähköpostilla hyvin epämäääräisiä 
kuvauksia tulevista koulutuksista ja yleensä vielä varsin myöhään. 
 
Korona romahduttaa, mutta kaikkeen kysyntään vastataan 
 
Keskikertainen arvosana johtuu myös seurojen/osallistujien passiivisuudesta. 
Nettitapahtumana pidetty koulutus on uusi mahdollisuus tavoittaa osallistujia.  
 
Monipuolinen koulutustoiminta luo perustan uusien asioiden oppimiselle 
 
Tarjonta ja viestintä ei oikein ole kohdannut 
 
Tuntuu epämääräiseltä 
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Ratamestarikoulutuksessa (lapset ja aikuiset) ja ocad-koulutuksessa saadaan alueen 
tasolla järkevämmän kokoisia porukoita koulutukseen kuin jos jokainen seura tekisi 
yksin. 
Ehkä enemmän liiton tehtävä 
 
Omassa seurassa oli alueen ratamestarikurssi v. 2019, jonka anti oli vaatimaton. 
 
Ok 
 
Vaikea hahmottaa ero liiton ja alueen tuottaman koulutustoiminnan osalta 
 
eos 
 
koordinointi olisi tärkeää, nyt on hieman sekava kokonaisuus 
 
Tunnen asiaa hyvin vähän, vaikka olen joskus joa ratamestarikurssia vetänyt. En osaa 
ottaa juurikaan kantaa.  
 
Se vaan on tärkeää... 
 
Kotisivuila vanhahkoa tietoa. Mikä rooli Uudellamaalla on koulutusten 
järjestämisessä? 
 
Koulutusta on hyvin (ilman kporonaa). Osanottajia on vaikeampi saada niihin :( 
 
Todella hyvää yleisesti ottaen, mutta myös päälekäisyyksiä liiton kanssa. Varsinkin 
nyt etäwebinaarien lisääntyessä. Resurssien hyöytykäyttö? 
 
Koulutuksen tarjoajia tulisi selkeyttää. 
 
Taso vaihtelee jossain määrin 
 
Yleisesti koulutuksen antaminen kartoitukseen, ratamestaritoimintaan, ohjaamiseen ja 
valmentamiseen on tärkeää. Tällä alueella on osittain myös suunnistusliiton toimintaa. 
Koska koulutus siirty osittain enemmän verkkoon niin on syytä arvioida ehkä uudelleen 
mikä koulutus on valtakunnallista ja mikä alueellista.  
 
Koulutus on tärkeää ja sen avulla saadaan seuroihin uusia vapaaehtoisia ja näin 
varmistetaan toiminnan jatkuminen. Tietenkin korona on nyt sotkenut aikalailla kaiken 
viimeisen vuoden aikana, mutta toivottavasti jatkossakin on hyviä koulutuksia 
tiedossa. 
 
En ole ollut tekemisissä 
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Perusteluni ja/tai kommenttini viestinnästä 
 
Vain SU:n nettisivuille viestuen laittaminen ei riitä vaan tietoa pitä jakaa. SU voisi 
paikallisesti ja seurojen kanssa yhdessä viestittää lajista ja tehdä sitä tunnetuksi. >Nyt 
viestintä on sispiirille tarkoitettua. 
 
Miten SU viestii? Tuntuu, että ei mitenkään. Nettisivuillakin on ollut ikivanhaa tietoa, 
nyt onneksi hieman paremmin ajan tasalla. 
 
Jos joku on ry:ssä huonommin arvioitukuin viestintä niin se on todella huono. Eli 
yleinen kritiikin kohde 
 
Kotisivut olivat pitkään poissa ajantasalta Siihen hieman aktiivisuutta vielä. Muista 
somekanavista ainakin Facebook olisi hyödyllinen mahdollisuus mm- Am-kisojen 
viestintään. 
 
Tiedonlevitys tapahtumista on tärkeätä 
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Kokouskututsut tulevat, mutta muu viestintä on vähäistä. 
 
Tuntuu epämääräiseltä 
 
Viestintä on parantunut uusien nettisivujen myötä, mutta edelleen sivujen päivitys on 
joiltakin osin vähäistä ja siellä on paljon vanhentunuttakin tietoa. 
Nettisivujen sisältö on vanhaa eikä tietoa ole löydettävissä 
 
Ei juuri ole 
 
Mielestäni viestintää ei juurikaan ole. Tai jos on, niin hyvin vähän. 
 
Menettelee 
 
en juurikaan seuraa 
 
SU:n osatoimintojen tiedottaminen, alueen seurojen osoiterekisterien ylläpito 
 
Kovin vähänhän alueen toiminnasta ja tarkoituksesta vaikkapa seuran hallituksen 
piiriin asioita tulee.  
 
Ehkäpä alue voisi tulla enemmän lähelle seuroja. Tällainen kyselyhän on siihen 
erinomainen työkalu. Myös henkilökohtainen kontakti, esim vierailu seurojen 
hallituksissa voisi olla hyödyllinen konsti.  
 
Se vaan on 
 
Kotisivut voisivat olla modernimmat? Tiedot osin vanhoja. Sähköpostiviestintä toimii 
hyvin. Voisiko hyödyntää myclubia tai muuta? 
 
Viestitää ei juuri ole. Tiedotusta toki hieman 
 
Viestintä vähäistä 
 
Aina on parannettavaa 
 
Erityisesti pitäisi varmistaa että seurojen johto on hyvin kartalla siitä mikä on SUn 
toiminnan tarkoitus.  
 
Tämä prosessi on erinomainen ja on jo osa tätä viestintää.  
 
Viestintähän on erittäin tärkeää. On turha järjestää toimintaa jos siitä ei viestitä 
ulospäin. Tällä hetkellä sähköpostiviestit Suunnistavalta Uusimaalta ajavat asiansa, 
mutta ehkä jotenkin järjestelmällisempi tapa viestiä olisi vielä parempi. Esimerkiksi 
säännöllisesti parin kuukauden välein tulisi sähköpostiviesti missä olisi kaikki tässäkin 
kyselyssä käytetyt osa-alueet mainittuna. Eli mitä on tulossa nuorisopuolella, mitä 
harrastepuolella, mitä koulutuspuolella jne. Siis siten että viestin rakenne olisi aina 
sama ja ajankohtaiset asiat löytyisivät aina siitä samasta viestistä. Sekä sitten tietenkin 
kotisivujen ajantasalla oleminen ja päivittäminen on tärkeää. 
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Perusteluni ja/tai kommenttini karttatoiminnasta 

 
Pyörii ongelmatta 
 
Karttariitely on hellittämässä. Hyvä. PySu ja tarkkuussuunnistuskartat pitäisi ola ei 
seurasidonnaisia 
sinänsä homma on tarpeellista mutta en pidä asioita hoitavan henkilön tyylistä. 
Maakunnan syrjäalueilla voisi olla erilainenkin toimintamalli. 
 
Karttarekisteriä ja sen käyttöä olisi syytä virtaviivaistaa. Tärkeää, että varaukset, luvat 
ja raportointi kulkevat sähköisesti peräkkäisinä prosesseina.  
 
Kartat ja niiden kehittäminen ovat suunnistuksen pohja 
 
Ei käsitystä SU:n roolista karttatoiminnassa. Toiveena on, että karttojen suhteen 
ajateltaisiin modernisti ja mietittäisiin miten kartoista ja maastoista saadaan eniten irti. 
 
liian vanhat varaukset kummitelee, maastot paremmin käyttöön 
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Oikeastaan en tiedä karttatoiminnasta, joten vastaukset ovat arvauksia. 
 
En tiedä, mitä karttatoimintaa SU:lla on 
Toiminta-alue vähän vieras, mutta ymmärtääkseni rekisterit ym ok. 
 
Toimii 
 
Karttatoiminta on etupäässä seuran asia. Mihin aluetta tarvitaan seuran ja liiton 
välissä?  
 
eos 
 
En osaa sanoa, onko se onnistunutta. Mutta ehkä kaikista osa-alueista tärkein 
 
Taaskin asia, josta en juuri tiedä, mutta käsittääkseni alue vastaa oman alueensa 
karttaoikeuksista, mikä on ehdottoman tärkeä velvollisuus. Sen suhteenhan on 
ilmaantunut paineita alueen ulkopuolisten toimijoiden suunnasta, ja tilanteessa SUU:n 
keinot ovat olleet aika vähissä. Tietenkin tässä toiminnassa on tällä hetkellä 
huomattavia kehittämismahdollisuuksia, sillä Uudenmaan alue on Suomessa ainoa, 
jossa maastoja on harrastajamäärään nähden aivan liian vähän. Sitä painetta 
purkaakseen olisi toivottavaa, että kaikkia maastoja ei käytetätä tasaisesti. Kun 
seurojen toiminta on rajattu karttasopimusten määrittelemiin maastoihin, on 
esimerkiksi Nuuksion maastot aivan liian kovalla kulutuksella samaan aikaan, kun 
esimerkiksi Helsingin itäpuoliset maastot ovat jokseenkin vähällä käytöllä. Tilanne ei 
ole optimaalinen. Olisi silti uskallettua ajatella, että SUU olisi taho, jolla olisi tähän.  
 
Koordinointia tarvitaan 
 
En tunne karttatoimintaa. Kotisivuilla lähinnä yleisluontoista kuvausta. 
 
Haastava palapeli, mutta ehkä asioiden ja kokonaisuuksien selkeyttäminen. Voisiko 
alueella olla vahvempi rooli kartta- ja maastoasioiden koordinoinnissa suunnistuksen 
hyväksi. 
 
Yhteydenpitoa seurojen välillä voisi kehittää 
 
En osaa sanoa, ei tuttu 
 
Taitaa olla enemmän seurojen harteilla 
 
Kartoituskokonaisuutta tulisi ehkä tulevaisuudessa uudistaa. Toisaalta kartoitusta 
tulisi vapauttaa kuitenkin painottaen maanomistajien ja luonnosuojelun tarpeita 
enemmän kuin seurojen oikeuksia. Seurojen välinen yhteistyö on hyvä asia myös 
tässä. Liiton strategiassa myös pyritään siihen, että kunnat olisivat vahvemmin 
mukana rahoittamassa karttoja. Lisäksi osalla seuroista on toimivia keskinäisiä 
karttasopimuksia. Tämä toiminta vaatii koordinointia ja toimintamallien luontia, mutta 
onko se Alueen vai Liiton tehtävä ? 
 
En ole ollut tekemisissä 
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Perusteluni ja/tai kommenttini edunvalvonnasta 

Ei näy 
 
Liittovaltuustoaa SUU ääni on paljon äänesssä. Hyvä 
 
en tiedä siitäkään mitään, ehkä sitä on 
 
Edunvalvonnan pitää huolehtia lajin näkyvyydestä ja puolustaa  
 
Ei käsitystä SU:n edunvalvontatoiminnasta 
 
En tiedä, mistä edunvalvonnasta tässä oikeastaan on kysymys, joten taas meni 
arvauksen puolelle. 
 
En tiedä, mitä edunvalvontaa ja mihin suuntaan SU harjoittaa 
 
Ei kommentteja. 
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Jotain on joku tehnyt jossain oikein, kun saamme edelleen suunnistaa eri 
maanomistajien mailla. Tämäkin on kyllä enemmän seuran oma asia, kuin alueen. 
 
eos 
En osaa sanoa, onko se onnistunut. Mutta tämäkin on tärkeä SUn tehtävä 
 
Vastasin neutraalisti, koska en tunne asiaa yhtään.  
 
En tunne  
 
Pääkaupunkiseudun maastomkäyttö ja lupa-asiat tulevat vaikeutumaan 
tulevaisuudessa. Tätä pitäisi viedä liittotasolle. 
 
En osaa sanoa 
 
En tunne riittävän hyvin 
 
En ole huomannut 
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Perustelut kohtaan 11 

Eri asioita pitää hoitaa ja keskustella oikeall atasolla eli valtakunnallisessti, alueellisesti 
ja paikallisesti.  
 
Kunkin tason pitää ottaa vastuu omasta osuudesta. 
 
Nykyaikana kaikki toiminta pitäisi saada mahdollisimman suoraviivaiseksi. Näin ollen 
seurat suoraan liiton kanssa tiiviiseen yhteistyöhön. 
 
Muissakin lajeissa sam. Ei siissattumalta kehittynyt. 
 
onko parempiakaan ehdotuksia? toki kilpailuissa käymisen hiipuessa yhä pienempää 
määrää kiinnostaa edes että Suunnistusliitto on olemassa. 
 
Lähtökohtaisesti tuo tasojaottelu on toimiva. Pullonkaula ovat liian pienet alueet. Niitä 
pitäisi uudelleen järjestetellä. Suunnistusliitto on myös liian etäällä etenkin 
pienemmistä seuroista. Juuri kokeiltu avoimempi seuratapaaminen nettiversiona on 
hyvä mahdollisuus. Ongelma on myös Liiton resurssien nykyinen ohuus. Tämä näkyy 
siinä, että jos työkaluihin kuten Karttarekisteriin, Rastilippuun tai Irmaan pitäisi tehdä 
ajanmukaistuksia tain poistaa bugeja , asiat tuppaavat jäädä epämääräiseen 
tulevaisuuteen.  
 
Liikaa tasoja, joihin tarvitaan tekijöitä. Nytkin on pulaa tekijöistä 
 
Seurojen olisi ehkä selkeämpää kuulua suoraan liittoon. Alueella voi olla jokin rooli jos 
se selkeästi tuottaa lisäarvoa paikallisesti yli seurarajojen. 
 
En ole perehtynyt muihin vaihtoehtoihin. 
 
nyt toiminta ei liian villiä 
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Alueiden ja liiton roolit ovat kyllä vähän hämäriä joissakin tilanteissa. 
 
Alueen ja liiton roolit ja suhde ovat osittain epäselvät - kumpi vastaa mistäkin ? 
 
Miksi seura kuuluu sekä alueeseen että liittoon? Eikö voi olla vain alue tai liitto? 
 
En keksi parempaa. 
 
Seura-alue-liitto? Mihin aluetta tarvitaan? Alueen rooli ei ole kovin selkeä.  
 
Minusta on selvää, että kun nykyisessä mallissa alueella on useita 
velvollisuudenomaisia tehtäviä, ja alue hoitaa muitakin tarpeellisia hommia, seurojen 
on oltava alueen jäseniä. Ja toisaalta tuntuisi hölmöltä sälyttää niitä KAIKKIA liiton 
ja/tai seurojen vastuulle. Siksi alue on edelleen tarpeellinen toimija, ja kun se 
tarpeellinen on, tarvitaan myös seurojen ns. pakkojäsenyys. 
 
Turha muuttaa toimivaa. Henkilöt asioita loppujen lopuksi kuitenkin hoitavat. Joku 
heidät valitsee.  
 
On tarkoituksenmukainen, mutta suuri osa harrastajista ei kuulu enää nykyään 
seuroihin. 
 
On tärkeää. Ehkä pitäisi korostaa että se menee näin, sillä usein alueen rooli jää 
monille peittoon. Myös seuratoiminan aktiiveille 
 
Seura voisi olla suoraan liiton jäsen. Alue voisi toimia seuran rinnalla.  
 
Byrokratiaa kannattaa välttää 
 
Kyllä, mikäli Alueet ovat vielä jatkossakin tarpeellisia alueellisen toiminnan 
järjestämiseksi. Se mikä ei ole järkevää, että suunnistusliitolla on liittovaltuusto, johon 
alue nimeää ehdokkaat. Mielestäni Liittovaltuusto voitaisiin lopettaa ja seurat valvovat 
ja tukevat suoraan Suunnistusliiton hallituksen toimintaa. 
 
Alueiden merkitys on ollut kokonaisuudessa viime vuosina melko pieni. Ainakin 
Uudellamaalla.  
 
Toisaalta alueyhdistys on tärkeä erityisesti pienempien seurojen kannalta ja näin ehkä 
hieman tasataan sitä että suurseurat jyräisivät toiminnallaan pienet. Nuorisotoiminta 
on Suunnistavalla Uusimaalla ollut hyvää ja tärkeää. Ja nyt vielä jatkossa vaikuttaa 
siltä että alueiden merkitys kasvaa nuorisotoiminnassa. 
 
En ymmärrä olympiakomiteaa tässä kohdassa kun ei ole olympialajikaan 
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Perustelut kohtaan 12 
 
Tällöin ei tarvitse miettiä muita palkintoja. Jotkut arvostavatkin mitaleja 
 
Niin kauan kuin am-kisoja järjestetään, mitalit tarvitaan. 
 
Tuo arvokkuutta AM-kisoihin 
 
Tärkeää, mutta ei jälkitoimituksia, eikä kaiverruksia (tarrat) ja pienet mitalit. mitä tilalle 
sitten kehitettäisiin, vai lopetettaisiinko kilpailut? Laitetaanko pelkkiä sukkia 
palkinnoiksi?  
 
Mitali on halpaa gloriaa, joskin turhaa. 
 
Tämä on suuremmille sarjoille ihan toimva perinne. Mutta pineill muutaman osallistuja 
sarjoilla voisi rajoittaa vain voittajan palkitsemiseen. 
 
Ainakin nuorille 
 
Ovat ihan hauskoja 
 
Säästetään mitalit pienemmille junioreille 
 
Ei olla osallistuttu. 
 
monelle se mitalli on kohokohta (voi olla ottamatta jos niitä on liikaa) osalle riittää se 
että voi kilpailla kaverin kanssa 
 
Itselläni ei ole realistisia mahdollisuuksia mitaleille 
 
Ainakin lapsille ja nuorille (vaikkapa sarjaan H/D20 asti) pitää jatkaa. Aikuisten 
kohdalla asia ei ole niin tärkeä. 
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Lapsille ja nuorille 20-sarjaan saakka + mahdollisesti pääsarjoille, veteraaneille ei ole 
tarvetta.  
 
Mitalit kuuluvat ehdottomasti mestaruuskilpailuihin. Nostakaa niitä 
osallistumismaksuja kisoihin vaikka kympillä per nenä. Ihan helposti pystyvät ihmiset 
maksamaan sen. Ne on ihan naurettavan alhaiset tällä hetkellä 
 
Mitali on monelle kuitenkin se "juttu". Varsinkin niille, jotka niitä harvemmin onnistuvat 
saamaan. 
 
Minulla ei ole tähän jyrkkää kantaa. 
Turha lopettaa mitalien jakamista, jos niiden kiilto ja keräily tuottaa joillekin mielihyvää. 
Lopettaminen saattaisi herättää isosti porua, tosin itselleni se on aivan se ja sama. 
 
Palkinnot voivat olla jotain vähemmän arvokasta tai jotain muuta, tai ei ollenkaan. 
Mitalit ovat aika turhia 
 
Lähinnä nyt nuorten kohdalla mitalit ovat tarpeen.  
 
Voi jatkaa jakamista. Nuorille voi olla hyvinkin tärkeä. Ja kyllä se vanhaakin lämmittää, 
vaikka muuttuisi kotona kilotavaraksi. Mitaleita voisi aivan hyvin kierrättää.  
 
Nuorille mitalilla voi olla merkitystä. Aikuiselle tuskin. 
 
AM-mitali on arvostettu palkinto. 
 
Jatketaan toistaiseksi 
 
Ainakin nuorille tulee jakaa mitalit. 
 
Nuorille voi olla enemmän merkitystä 
 
Enintään nuorten sarjoissa mitallit jatkossa. 
 
Mielestämme lasten ja nuorten sarjoissa voisi olla mitalit. Mutta varsinkaan 
veteraanisarjoissa ei ole tarvetta mitaleille. 
 
mitali on aina mitali 
 
Pitää jatkaa ainakin nuorten sarjoissa. Aikuiset ja seniorit voivat olla ilmankin. 
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Muita kehittämisideoitani, risuja, ruusuja tai muita terveisiä Suunnistava 
Uusimaa ry:lle 
 
Tuntuu että olisi tarvinnut toisen rivin moneen lisäkohtaan?! 
 
Suunnistavan Uudenmaan eksistentiaalisen kriisin suhde aluejärjestelmään 
valtakunnallisesti pitäisi miettiä ensin. Alueella on kaksi päätehtävää, toimia 
Suunnistusliiton paikallishallintoelimenä (mm. äänestykset, karttojen rekisteröinti, 
kilpailuanomusten raakkaus jne) ja toimia seurojen yhteistyö- ja avunantojärjestönä. 
Kumpi näistä halutaan lopettaa? Jälkimmäisen suhteen voitaisiin miettiä myös alueen 
omistamaa kalustoa tapahtumien järjestämiseen yhtenä toiminnan muotona. 
 
Tällä hetkellä ry näkyy meidän seuran toiminnassa ainoastaan AM-kisojen 
myöntäjänä, ei muussa toiminnassa. Liitto tekee runsaasti tiedotusta ja mainontaa 
harraste- ja junioritoiminnan suhteen. Liitto julkaisee näihin liittyen myös runsaasti 
materiaalia, jotka ovat hyviä ja olemme käyttäneet niitä paljon hyödyksi 
toiminnassamme. En osaa sanoa, miten SU ry pystyisi tässä paremmaksi laittamaan. 
 
Viritteillä oleva seurojen jäsenmaksu tuntuu hieman oudolta. 
 
Aluemestaruuskilpailut ovat mielestäni parasta mitä alue tarjoaa. Osanottomaksut 
tulisi korottaa, ja lopettaa kolmiportainen maksujärjestelmä. Maksut esim. aikuiset 24 
€ ja junnut 16 €. Maksujen korotus motivoisi seuroja hakemaan järjestelyoikeuksia 
aktiivisemmin. 
 
Tärkeintä olisi, että alueen seurat tekisivät yhteistyötä. Nuoristotoiminnassa tällaista 
tapahtuu nyt ilman alueen toimenpiteitä.  
 
SU:n tärkeimpiä tehtäviä on koota alueen tekijöitä eri osa-alueiden osalta yhteen ja 
toimia viestijänä seurojen välillä, toimia alueen seurojen edunvalvojana ja hoitaa 
alueen kartta-asiat.  
 
Joidenkin osa-alueiden osalta linjauksia voisi selkeyttää. Mitä valmennustoimintaa 
alueen kannattaa järjestää? Entä kuntosuunnistusta tai kartoitustoimintaa? Voisiko 
linjaa kirkastaa, kenties keskittyä ydinasioihin ja suunnitella viestintä sen mukaan? 
Alueen kilpailujärjestämisessä rooli on mielestäni luonnollinen. 
 
Uudellamaalla on uupelo maastoista. Mitenkähän asiaa voisi auttaa? 
 
Kysely on hyvä ja samoin tämä kevään työryhmätyöskentely. Kun tämän jälkeen tulee 
eri alueille ne keskeiset toiminnan tarkoitukset ja tavat toteuttaa niitä niin niistä on 
syytä pitää keskustelutilaisuus seurojen kesken ja kannusta seuroja viestimään siitä 
myös omille aktiiveileen 
 
Enemmän näkyvyyttä medioissa 
 


