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SUUNNISTAVAN UUDENMAAN TOIMINTA 2023 

YLEISTÄ 
 

Vuotta 2021 hallitsi koronapandemia, joka vaikutti paljon järjestettyihin suunnistuskil-

pailuihin ja yleensä lajin harrastamiseen. Vuoden 2022 osalta tavoitteena oli palata 

normaaleihin toimintatapoihin. Toimintavuoden 2023 tavoitteena on yhdistyksen pe-

rustehtävän kirkastaminen alueen seurojen yhdyssiteenä sekä lasten ja nuorten suun-

nistustoiminnan kehittämisen tukeminen. 

 

Suunnistava Uusimaa ry suosittaa jäsenseurojaan markkinoimaan vahvasti aluemes-

taruuskilpailuja sekä lisenssittömille jäsenseurojen jäsenille että kuntosuunnistajille. 

Alue hyväksyy aluemestaruusviesteihin yhdistelmäjoukkueiden (eri seurojen jäsenistä 

tai seurattomista kootun joukkueen) osallistumisen kilpailun ulkopuolisina. Sarjojen 

ikärajoituksia tulee kuitenkin noudattaa. Alue toivoo, että aluemestaruuskilpailuissa pi-

dettäisiin palkintojen jako. 
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JÄRJESTÖLLINEN TOIMINTA JA EDUNVALVONTA 
 

Vuoden 2022 aikana yhdistyksen säännöt ajantasaistettiin. Suunnistusliitto on vähen-

tänyt säännöissään alueen hallinnollista roolia päätöksenteossa. 

 

Edunvalvontatyössä alueen liittovaltuustoedustajat osallistuvat SSL:n kokouksiin sekä 

jatkettaan yhteydenpitoa Metsähallituksen kanssa.  

 

 

NUORISOSUUNNISTUS 
 

Vuonna 2021 startannut uusi Kompassi-tapahtumat konsepti jatkuu kaudella 2023. 

Suunnitelmana on järjestää viisi henkilökohtaista kilpailua nuorille, lisäksi kaksi viesti-

kilpailua. Myös lisenssitön ForFun-sarja järjestetään. Seurat järjestävät leiripäiviä yh-

dessä ja Valtakunnallinen kompassikilpailu juostaan superviikonloppuna elokuussa 

Hyvinkäällä. Uusimaa puolustaa vuoden 2022 voittoa. 

Kultaisia leirejä pidetään kesä- ja marraskuussa.  

Kilpasuunnistuksesta pysyvä harrastus -projekti jatkuu vuonna 2023 ja toimintaa ke-

hitetään. 

ALUEEN VALMENNUS 
 

Seurat voivat ilmoittaa harjoituksista, joihin seuran ulkopuoliset urheilijat voivat osal-

listua osoitteessa (https://suvalmennus.nimenhuuto.com).  

Testijuoksut järjestetään Pirkkolan urheilupuistossa harjoituskaudella noin neljän vii-

kon välein tiistaisin klo 18.15. Aikoja otetaan ainoastaan niille urheilijoille, jotka ovat 

hakeneet numeron ennen lähtöä ”jäähallin” aulasta n. 17.40 alkaen. Tulokset ovat lu-

ettavissa osoitteessa www.kokkens.fi/kilpailut 

Testijuoksupäivät ovat:10.1, 14.2, 14.3, 10.10, 14.11  

http://www.kokkens.fi/kilpailut
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HARRASTESUUNNISTUS 
 

Pandemian kolmantena vuonna kuntosuunnistusten määrä oli noin 70%  pandemiaa 

edeltäneeseen aikaan verrattuna. Seurat, alue ja liitto joutuvat miettimään, miten 

saadaan kaikonneet suunnistajat takaisin rasteille. Suunnistava Uusimaa haluaa 

auttaa seuroja tässä työssä. 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 2022 noin 60 000. 

 

Aiempien vuosien kuntosuunnistuskalenterin on korvannut Rastilippu, josta löytyvät 

kaikki alueen kuntosuunnistukset. Suurin osa seuroista käyttää Rastilippua ennak-

koilmoittautumiseen, rastien maksamiseen ja tulosten julkaisemiseen. Tietoja ei 

enää kerätä entiseen tapaan alueelle julkaisua varten, mutta tiedot tarvitaan päällek-

käisyyksien estämiseksi ja suojelualueiden osalta Metsähallitusta varten. Tiedot koo-

taan tammikuussa ja toimitetaan viimeistään 31.1.2023 harrastevastaavalle. Metsä-

hallitus antaa tapahtumiin oman kantansa suojelualueiden osalta helmikuussa 
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KILPAILUTOIMINTA 
 

Kilpailutoiminta-alue suunnittelee ja ohjaa kilpailuohjaajan johdolla alueen kilpailutoi-

mintaa sekä huolehtii alueen ratamestarirekisteristä.  

 

Matalan kynnyksen tapahtumina alue suosittelee lähikilpailujen järjestämistä ja uusia 

kokeiluja kansallisiin kilpailuihin liiton ohjeiden mukaisesti. Nykysäännöistä poik-

keavien 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. sprinttiviesti, 

erikoispitkä, partio ja kaikki muiden lajimuotojen kisat. 

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

Suunnistus: 

Keskimatka  29.4.(?) Keravan Urheilijat, Askolan Urheilijat 

Sprintti  13.5. Espoon Suunta 

Pitkä + viesti 13.-14.8. Lynx 

Yö  ? (15.9.?) Hiidenkiertäjät (?) 

Trail-O, PySu ?? ?? 
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KOULUTUS 
 

Koulutus suunnittelee, valmistelee ja toteuttaa koulutusvastaavan johdolla alueen kou-

lutustoiminnan. Seurataan kysyntää ja tarjontaa ja toteutetaan ne kurssit, joita halu-

taan. Myös uudet kurssit. Koulutuksen markkinointi seurojen kautta on suurin haaste. 

 

2023 vuoden aikana järjestetään seuraavat koulutukset: 

- Ratamestari: päivitys 1 ja 2lk, tapahtuu pitkän illan kurssilla seuroissa sekä 

RM2 uusi kortti livekurssina 

- 1lk uudet kortit (ja totaalipäivittäjät) ohjataan liiton 1lk seminaariin 

- Lasten ja nuorten radat –kurssi, toteutetaan perinteisesti. 

- Nuori Suunta ohjaaja–koulutukset toteutetaan nuorisosektoria avustaen 

- Kannustetaan seuroja seuraratamestari-koulutukseen (IR/RM) 

- OCAD-kurssi kartan täydentäjille ja ratamestareille. 

- Pihakarttakurssi valmiista aineistosta toteutetaan toisen kerran 

- Jos on kysyntää, kannustetaan ja avustetaan seurojen Jukolakouluja 

 

Käytetään liiton järjestämää koulutusta. Ohjaus ja muussa koulutuksessa käytetään 

ESLUn ja muiden järjestöjen tarjontaa 

VIESTINTÄ 
 

Hallituksen jäsenet viestivät sektorinsa asioista sähköpostikirjein jäsenyhdistysten il-

moittamille vastaanottajille sekä yhdistyksen verkkosivujen kautta. 

 

KARTTATOIMINTA 
 

Karttatoiminta-alue ohjaa alueen karttavastaavan johdolla alueella tapahtuvaa suun-

nistuskarttojen kartoitustoimintaa ja huolehtii karttojen sääntöjen mukaisesta rapor-

toinnista. 

 

Tavoitteena on ylläpitää aukottomasti alueen seurojen suunnistuskartoituksen lupajär-

jestelmää ja antaa raporttinumerot kaikille alueella valmistettaville uusille ja päivite-

tyille vanhoille suunnistuskartoille. 

 

Tavoitteena on saada netissä toimiva karttojen raportointijärjestelmä toimimaan niin 

että kaikki kartantekijät käyttävät järjestelmää niin kuin se on suunniteltu. 
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Tavoitteena on, että lähes kaikki karttojen valmistamiseen liittyvä yhteydenpito kartta-

valvojaan ja suunnistusliittoon tapahtuisi sähköisesti liiton sivulla olevan karttarekiste-

rin kautta.  

 

Kartan raporttinumeroiden saaminen tapahtuisi kuitenkin entiseen tapaan puhelimitse 

tai sähköpostilla suoraan karttavalvojalta vähän ennen kartan valmistumista ja käyt-

töönottoa. 

 

Edelleen jatkuva tavoite on aiempaa paremmin saada ilman raporttinumeroa tehtävien 

karttojen saaminen raporttijärjestelmän piiriin, sekä se että karttoihin pyydetään kart-

tanumerot ennen kartan ensimmäistä käyttöä. 

 

Raportointi tapahtuman osana on tullut käyttöön mahdollisuus toimittaa mallikartat 

karttavalvojalle sähköisenä karttana. Kartta toimitetaan valvojalle esimerkiksi PDF- tai 

JPG-muotoisena (ei OCAD muotoisena) sähköpostitse. Toimitettavan kartan resoluu-

tio pitää olla sellainen, että kartta kulkee hyvin sähköpostissa, mielellään vain 2-3 mb. 

 

Uusien tai muuttuneiden karttojen raportointi pitää tehdä suunnistusliittoon vuosittain 

lokakuun loppuun mennessä. Samaan aikaan tulee toimittaa mallikartta karttavalvo-

jalle. 

 

Myös aiemmin valmistuneiden karttojen mallikappaleiden toimitus karttavalvojalle 

vielä puuttuvien osalta saatava kuntoon. 

 

Tavoitteena on jakaa tarvittaessa seurojen kartta-asiamiehille ajan tasaista tietoa 

muuttuneista kartoitussäännöistä ja toimintatavoista kartoituksessa ja raportointitoi-

minnassa, tarvittaessa yhteisellä palaverilla vuoden 2023 aikana. 

HALLINTO JA TALOUS 
 

Muilta osin hallitus hoitaa sääntömääräiset asiat. 
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TALOUSARVIO 
 

 

  Arvio 2023 Arvio 2022 Toteuma 2021 

   +  -  +  - + - 
Aluekalenteri ja har-
raste 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Hallinto ja Yhteiset   2 000 €   2 000 € 0 € 461 € 

Kartoitus   100 €   100 € 0 € 0 € 

Kilpailu   100 €   100 € 0 € 0 € 

Koulutus 200 € 1 000 € 200 € 1 000 € 180 € 60 € 

Nuoriso   4 500 €   4 000 €   350 € 

Valmennus   500 €   1 000 € 0 € 0 € 

Kilpailumaksut 4 000 €   4 000 €   7 037 € 0 € 

AM-mitalit 1 200 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 999 € 2 981 € 

Palkinnot ja tunnustukset 600 €   600 € 0 € 0 € 

Korot             

  5 400 € 10 300 € 5 700 € 10 300 € 8 216 € 3 852 € 

 

 

 

Talousarvion taustoja pääpiirteissään 

- hallinto: nettisivujen ylläpito, kokoukset, matkakorvaukset. Osallistuminen lii-

ton järjestämiin tilaisuuksiin. 

- koulutus: alueen järjestämästä koulutuksesta nimellinen osanottomaksu  

- nuoriso: toiminnan yleiskulut, kultainen kompassikulut, alueen nuorisotoimin-

nan kehittämisprojekti 

- kesän AM- kisojen osanottomaksut alueen jäsenseurojen jäsenille: aikuiset 

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

tuksessa 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 €. Mitalin hankintahinta on noin 3 €   

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

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

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

kauden am-kisoista (ml. ulkopuoliset avoimissa AM -kilpailuissa). 

 


