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SUUNNISTAVAN UUDENMAAN TOIMINTA 2022 

YLEISTÄ 
 

Vuotta 2021 hallitsi edelleen koronapandemia. Se on vaikuttanut paljon järjestettyihin 

suunnistuskilpailuihin ja yleensä lajin harrastamiseen. Vuonna 2021 kilpailutoiminta 

lähti normalisoitumaan, mutta esimerkiksi omatoimisuunnistus jatkui 

kuntosuunnistuksen vaihtoehtoisena muotona.  

 

Vuoden 2022 osalta tavoitteena on palata normaaleihin toimintatapoihin, mikäli 

pandemiatilanne tämän sallii. 
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JÄRJESTÖLLINEN TOIMINTA JA EDUNVALVONTA 
 

Vuoden 2021 kehittämistyöryhmän työn pohjalta tehdyt sääntömuutokset saatetaan 

loppuun ja varaudutaan niiden tuomiin muutoksiin esimerkiksi hallituksen 

kokoonpanossa. 

 

Edunvalvontatyössä alueen liittovaltuustoedustajat osallistuvat SSL:n kokouksiin sekä 

jatkettaan yhteydenpitoa Metsähallituksen kanssa.  

 

 

NUORISOSUUNNISTUS 
 

Vuonna 2021 startannut uusi Kompassi-tapahtumat konsepti jatkuu kaudella 2022. 

Suunnitelmana on järjestää viisi henkilökohtaista kilpailua nuorille, lisäksi kaksi 

viestikilpailua. Myös lisenssitön ForFun-sarja järjestetään. Seurat järjestävät leiripäiviä 

yhdessä ja Kultaisen kompassin finaali juostaan superviikonloppuna elokuussa 

Vehkalahdella. Uusimaa puolustaa vuoden 2021 voittoa. 

Kultaisia leirejä pidetään kesä- ja marraskuussa. Tarkoituksena on aloittaa matalan 

kynnyksen leiritys myös 15-16-vuotiaille, minkä yhteydessä järjestetään 

suunnistuksen lisäksi myös muita lajeja. 

Hallitus julistaa haettavaksi alueen nuorison kilpasuunnistusharrastusta tukevan 

projektin. Projektin on tarkoitus kestää 2 – 3 vuotta. 

 

ALUEEN VALMENNUS 
 

Seurat voivat ilmoittaa harjoituksista, joihin seuran ulkopuoliset urheilijat voivat 

osallistua osoitteessa (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  
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Testijuoksupäivät ovat 11.1., 8.2., 8.3., 11.10., 8.11. ja 13.12.  

HARRASTESUUNNISTUS 
 

Pandemian toisena vuonna kuntosuunnistusten määrä oli edellisvuoden tasolla, noin 

puolet pandemiaa edeltäneeseen aikaan verrattuna. Seurat, alue ja liitto joutuvat 

miettimään, miten saadaan kaikonneet suunnistajat takaisin rasteille. Suunnistava 

Uusimaa haluaa auttaa seuroja tässä työssä. Tärkeintä on tapahtumien 

terveysturvallisuudesta huolehtiminen. Järjestelyt turvataan noudattamalla liiton ja 

viranomaisten ohjeita.  

Omatoimirastit ovat tulleet jäädäkseen. Omatoimirastien markkinoinnissa ja maksujen 

keräämisessä Rastilippu on keskeisessä roolissa. Lisäksi omatoimirasteihin voidaan 

kehittää gps-laitteiden (puhelimet ja muut) avulla tulospalvelu. Suunnistava Uusimaa 

pyrkii auttamaan seuroja tässä kehittämisessä.  

Kuntorastien mainostamista tuetaan tavoitteena osallistujamäärien nostaminen 

pandemiaa edeltävälle tasolle. 

Suunnistajien opastuksessa rastien järjestämispaikoille huomioidaan aiempaa 

paremmin se, että lähes kaikilla suunnistajilla alkaa olla navigointiohjelma joko 

autossa tai puhelimessaan. 

Uudellamaalla on 41 sähköisten kiintorastien MOBO-rataa. Pandemian aikaiset 

rajoitukset eivät ole vaikuttaneet niiden käyttöön ja radat ovat olleet liikkujien 

suosiossa. Käytön, ylläpidon ja talouden vuoksi pyritään toimimaan yhteistyössä 

koulujen, kuntien ja eri yhteisöjen kanssa. 

Seuroille järjestetään kuntosuunnistustapaaminen, jossa keskustellaan, kuinka 

kuntosuunnistukset selviävät pandemian aiheuttamasta taantumasta. Seurat 

vastaavat noin 450 virallisen kuntorastitapahtuman järjestelyistä kauden aikana. 

Lisäksi seurat järjestävät muita suunnistustapahtumia. Uudenmaan kuntorasteilla 

kävijöiden määrä oli vuonna 2020 noin 40 - 50 000.   

Aiempien vuosien mallista kuntosuunnistuskalenteria ei tehdä. Kalenterin on 

korvannut Rastilippu, josta löytyvät kaikki alueen kuntosuunnistukset. Suuri osa 

seuroista käyttää Rastilippua ennakkoilmoittautumiseen, rastien maksamiseen ja 

tulosten julkaisemiseen. Tietoja ei enää kerätä entiseen tapaan alueelle julkaisua 

varten, mutta tiedot tarvitaan päällekkäisyyksien estämiseksi ja suojelualueiden osalta 

Metsähallitusta varten. Tiedot kootaan tammikuussa ja toimitetaan viimeistään 

30.1.2022 harrastevastaavalle. Metsähallitus antaa tapahtumiin oman kantansa 

suojelualueiden osalta helmikuussa.  



   
  SUUNNITAVA UUSIMAA RY
  

  TOIMINTASUUNNITELMA 2022 
                                                                                                                                                                                    . 

 

KILPAILUTOIMINTA 
 

Kilpailutoiminta-alue suunnittelee ja ohjaa kilpailuohjaajan johdolla alueen 

kilpailutoimintaa sekä huolehtii alueen ratamestarirekisteristä.  

 

Matalan kynnyksen tapahtumina alue suosittelee lähikilpailujen järjestämistä ja uusia 

kokeiluja kansallisiin kilpailuihin liiton ohjeiden mukaisesti. Nykysäännöistä 

poikkeavien kokeilujen valmistelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen kilpailua, 

koska ne voivat vaatia liiton kilpailu- ja tapahtumaryhmän hyväksynnän. 

 

Aluemestaruuskilpailut 
 

Alla toistaiseksi tiedossa olevat am-kilpailut. Järjestäjää vailla ovat mm. yö, 

erikoispitkä, partio ja kaikki muiden lajimuotojen kisat. 

Hiihtosuunnistus: järjestettäneen lähialueilla (esim. Hauho, Joutseno) 

Suunnistus: 

Sprinttiviesti  8.4. Rasti-Jyry 

Sprintti  5.5. Lynx 

Keskimatka  22.5. Rasti-Vihti 

Pitkä + viesti   14.-15.8. Pihkaniskat 

Yö  ?? HS 

Trail-O, PySu  ?? ?? 
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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. 

 

Vuoden 2022 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. 
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VIESTINTÄ 
 

Hallituksen jäsenet viestivät sektorinsa asioista sähköpostikirjein jäsenyhdistysten 

ilmoittamille vastaanottajille sekä yhdistyksen verkkosivujen kautta. 

 

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. 

 

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 
 

Muilta osin hallitus hoitaa sääntömääräiset asiat. 
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TALOUSARVIO 
 

 

 

Arvio 
2022  Arvio 2021 uusi Arvio 2021 

Toteuma 
2020  

  +  - + - + -   
Aluekalenteri 0 0 0 2 500 2 500 2 500 0 2 234 
Hallinto ja Yhteiset  2000  2 000  2 000 0 561 
Kartoitus  100  100  100 0 0 
Kilpailu  100  100  100 0 0 
Koulutus 200 1000  1 000  1 000 140 60 
Nuoriso  4000  2 000  2 000  886 
Valmennus  1000  1 000  1 000 0 0 
Kilpailumaksut 4000  6 000  6 000  3 081 0 
AM-mitalit 1500 1500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 474 0 
Palkinnot ja tunnustukset 600  600  600 0 0 
Korot 0  100  100    

 5 700 10 300 7 600 10 800 10 100 10 800 4 695 3 741 

 

 

 

 

Talousarvion taustoja pääpiirteissään 

- aluekalenteria ei julkaista 

- hallinto: nettisivujen ylläpito, kokoukset, matkakorvaukset.  

- koulutus: alueen järjestämästä koulutuksesta nimellinen osanottomaksu  

- nuoriso: toiminnan yleiskulut, kultainen kompassikulut, alueen 

nuorisotoiminnan kehittämisprojekti 

- kesän AM- kisojen osanottomaksut alueen jäsenseurojen jäsenille: aikuiset 

korkeintaan 20 €, nuoret (HD20 ja nuoremmat) 10 €, Pyörä- ja 

hiihtosuunnistuksessa korkeintaan 25 € nuoret 12,50  € Hallitus voi 

anomuksesta myöntää oikeuden periä korkeamman osanottomaksun 

- am-mitalien hinnat järjestäjille/kpl: osallistujia 1 - 249 0 €, 250 - 399 2,00 €, 

400- 3 €. Mitali maksaa 3+ €   

- liittymismaksu on 20 €, jäsenmaksu 0 €/v.  

- valmennus: alueen valmennuksen matka-, leiri-, testijuoksu- ym. kulut.   

- kilpailumaksu on osanottomaksuista 3 % kansallisista/kv/SM sekä 2 % 

kesäkauden am-kisoista (ml. ulkopuoliset avoimissa). 

 


