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SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY 

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 

1. YLEISTÄ 

Suunta Jyväskylän seuratoiminnan tavoitteena on tehdä laaja-alaista 

juniorityötä ja kasvattaa omia huippuja tarjoamalla valmennusta ja 

mahdollisuuksia halukkaille edetä huippusuunnistajaksi asti. Hyvin järjestettyä 

harrastusliikuntaa toteutetaan suunnistuksesta kiinnostuneille ja myös 

veteraanit otetaan tasavertaisesti huomioon. Yhteisöllisyyttä lisätään seuran 

sisällä. Nämä tavoitteet ovat leimanneet seuran toimintaa edellisinä 

toimintavuosina ja nämä tavoitteet sopivat hyvin myös vuoden 2013 toiminnan 

kulmakiviksi päättyneen juhlavuoden jälkeen. 

Vuoden 2012 erinomaiset menestykset niin kansallisesti kuin 

kansainvälisestikin eri sarjoissa edellyttävät vuoden 2013 toiminnassa entistä 

vahvempaa panostusta ja valmennuksellista osaamista. Myös talouden 

edelleen vahvistaminen on tärkeä osa-alue vapaaehtoisuuteen perustuvassa 

toiminnassa. Viikoittainen lähes ympärivuotinen kuntorastitoiminta on monella 

tapaa toiminnan kantava perusta. 

Seuran toiminnassa otetaan käyttöön sääntöuudistuksen mukaiset muutokset. 

Merkittävin muutos on johtokuntatyön uudistus. Käytännön toiminta 

toteutetaan edelleen itsenäisten jaostojen kautta. Jaostojen puheenjohtajat 

osallistuvat seuran johtokuntatyöhön. Uusien sääntöjen mukaisesti kullekin 

johtokunnan jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Uudistuksen 

kautta saamme myös hallinnolliseen toimintaa lisää toimijoita ja pystymme 

näin keventämään yksittäisten vastuuhenkilöiden työmäärää.  

Suunnistuksen MM-kisat järjestetään Suomessa ja myös tämä tapahtuma on 

innoittava tapahtuma Suunta Jyväskylän jäsenille. Se tulee näkymään 

toivottavasti laajana osallistumisena kisojen yhteydessä järjestettävään 

rastiviikkoon kisojen seuraamisen ohella.  Tervetuloa kaikki innolla mukaan 

Suunta Jyväskylän uusin ilmein käynnistyvään toimintaan 100v. juhlavuoden 

jälkeen.  

Seuraavassa esitetään jaostojen yksityiskohtaiset toimintasuunnitelmat. 
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2. KARTTA- JA KILPAILUJENJÄRJESTÄMISJAOSTO 

2.1 KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN 

Suunta Jyväskylä järjestää 12.1.2013 kansallisen hiihtosuunnistuskilpailun 

Vesalassa. Kilpailu on kaksiosainen, se koostuu aamupäivän sprintistä ja 

iltapäivän keskimatkan kilpailusta. Keskimatkan kilpailu on myös Keski-

Suomen AM-kilpailu. Kilpailussa hyödynnetään viime talvena lumen puutteen 

vuoksi pitämättä jääneiden kisojen suunnitelmia. 

Kesällä jatketaan kahtena edellisenä vuonna kehitetyn ja järjestetyn 

kilpailuformaatin tarjoamista huolimatta siitä että viime vuonna ei päästy ihan 

tavoiteltuihin osanottajamääriin. Tämä jälkeen voitaneen tehdä johtopäätökset 

formaatin kysynnästä ja järjestämisedellytyksistä tulevina vuosina. Kilpailu 

siirretään aiemmasta elokuun alun ajankohdasta kesäkuun alkuun, jolloin 

vältetään muutamia päällekkäisyyksiä ja voidaan tarjota kilpailua myös 

harjoittelumahdollisuutena Jämsässä myöhemmin järjestettävään Jukolan 

viestiin osallistuville suunnistajille. Kilpailu järjestetään 8.6.2013 kahden 

keskimatkan kansallisena kilpailuna siten että aamupäivän kisassa juostaan 

lyhennetyillä (70 % sääntömääräisestä) matkoilla ja iltapäivän kisa käydään 

sääntömääräisillä matkoilla. Nuorimmat sarjat (H/D 10–12) osallistuvat vain 

aamupäivän kisaan, minkä lisäksi heille tarjotaan iltapäivällä mahdollisuus 

ohjattuun suunnistuskoulutukseen lähirasteilla joko paikallisten tunnettujen 

suunnistuspersoonien tai seuran nuorten menestyjien opastuksella.  

Muuratsalossa vuonna 2014 järjestettävän ryhmä 1:n SM-pitkänmatkan 

kilpailun järjestelytoimia jatketaan. Kilpailukeskuksen ja muiden toimintojen 

suunnitelmat etenevät ja ratasuunnittelu käynnistetään. 

Loppusyksyllä osallistutaan yhdessä Vaajakosken Terän kanssa epävirallisen 

KurkoCup-yösuunnistussarjan järjestämiseen. 

2.1 KARTOITUS 

Muuratsalon SM-kilpailun vuonna 2012 aloitettu kartoitus etenee, kartoittajana 

toimii Timo Sivill. Kartta valmistuu lopulliseen muotoonsa vuonna 2014. 

Vuoden 2013 aikana tehdään suunnitelma lähivuosien kilpailujen 

järjestämisen tavoitteista ja niihin liittyvistä kartoitustarpeista. Suunnitelma 

sisältää sekä metsä-, hiihto- että sprinttisuunnistuksen ja periaatteet karttojen 

käytölle. Aiemmin laaditut koulujen pihakartat jaetaan kouluille ja selvitetään 

yhdessä kaupungin koulujen ja koulutoimen kanssa tarpeet ja mahdollisuudet 

niiden päivittämiselle ja uusien karttojen laatimiselle. 

Vanhoja karttoja päivitetään tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. 
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3.  KILPASUUNNISTUSJAOSTO 

3.1 TAVOITTEET 

 
Kilpasuunnistuksen tavoitteena on saada Suunta Jyväskylästä menestyviä 
edustajia mahdollisimman moneen suunnistus- ja 
hiihtosuunnistuskilpailuun. Kilpasuunnistus muodostuu kolmesta ryhmästä: 
edustusryhmästä, hiihtosuunnistusedustusryhmästä ja veteraaniryhmästä. 
Lisäksi kilpasuunnistustoimintaan kuuluu kilpailuihin ilmoittautumiset ja 
kilpailumatkat. 
 
Edustusryhmät jatkavat toimintaa pienen aikuisten ryhmän (6-8 henkeä) ja 
nuorten ryhmän (12–16 henkeä) kanssa. Tavoitteena on pitää toimintaa yllä 
nykyisille ryhmäläisille ja jatkaa edustusryhmän kasvattamista. Ryhmien 
valintaperusteet ja tukeminen julkistetaan kauden vaihteessa. 
Edustusryhmän viesteihin yms. saamme tukea jo ikämiehiin siirtyneistä 
H35-H40 aktiiveista.  
 
Nuorten urheilijoiden huipulle pyrkimistä kehitetään perustamalla nuorten 
huippuyksikkö, jonka valmentamiseen arvokilpailuja varten lisätään 
resursseja. Tärkeää on kannustaa nuoria määrätietoiseen harjoitteluun. 
Hiihtosuunnistusedustusryhmän tavoitteet ovat harjoitteluolosuhteiden 
luominen ja kehittäminen siten, että urheilijoiden on mahdollista menestyä 
kansallisella tasolla. 
 
Veteraaniryhmän tärkeimmäksi rooliksi muodostuu viestijoukkueiden 
kasaaminen SM-kisoihin ja nuorten innostaminen sekä kirittäminen 
erilaisissa harjoitustilanteissa. 
 
Kilpailullisena tavoitteena on saada edustajia MM- ja EM-kilpailuihin sekä 
voittaa SM-kilpailuista useita mitalisijoituksia ja plakettisijoja niin 
suunnistuksessa kuin hiihtosuunnistuksessakin. Tavoitteena on myös 
päästä Nuorten Jukolassa palkintosijalle ja parantaa Jukolan viestin 
sijoitusta huomattavasti. 
 
Seurahengen parantamiseksi tullaan tekemään joitakin etukäteen valittuja 
kilpailumatkoja yhteiskyydillä. 
 
Valmennuksesta huolehtiminen ja valmennustietouden syventäminen ovat 
kilpasuunnistuksen tavoitteiden saavuttamisessa olennaista. 
 

3.2 TOIMINTA 

 

Toiminnassa teemme yhteistyötä alueen muiden seurojen kanssa, jolloin 

pääsemme harjoittelemaan Keski-Suomen parhaille alueille sekä 
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vähennämme omaa työtaakkaa. Omana toimintana järjestämme mm. 

Korttelikupin, omat juoksuharjoitukset, saliharjoitukset ja leirit. 

3.2.1 Suunnistus 

3.2.1.1 Talvikauden harjoitukset 

 
Talvikauden harjoittelun perusta muodostuu ryhmäläisten omasta 
aktiivisesta harjoittelusta. Siihen tarjoavat vaihtelua viikoittaiset harjoitukset, 
saliharjoitukset, syksyinen KurkoCup, Korttelikuppi, 
juoksukilpailu/testijuoksu, talven hiihtosuunnistusharjoitukset yms. 

3.2.1.2 Kesäkauden harjoitukset 

 
Kevätkausi aloitetaan yhteislenkeillä juosten ja hiihtäen. 
Juoksutekniikkaharjoituksia pidetään sisäradalla. Lumien sulettua pidetään 
Jukolan viestiin saakka taitoharjoituksia edustus- ja nuortenryhmäläisille 
sekä muille aktiiveille. Nuorten Jukola harjoituksia järjestetään 
kohderyhmälle. 
 
Syyskauden harjoitukset alkavat rastiviikkojen jälkeen. Lisäksi edustus- ja 
nuortenryhmäläisille tarjotaan mahdollisuus osallistua ilmaiseksi 
kuntorasteille. 

3.2.1.3 Leirit 

 
Talvella pidetään lähialueella kolme leiripäivää tai viikonloppua. Kevätleiriä 
suunnitellaan kotimaahan. Kysellään mahdollisuutta saada nuoria mukaan 
muihin leireihin kevään aikana. Jukola-leiri yritetään sovittaa kevään 
kilpailukalenterin mukaan. SM viestin ja erikoispitkän tyyppileirit etenkin 
nuorten huipuille pyritään järjestämään kevään ja kesän aikana. Majoitukset 
pyritään järjestämään yhteisesti SM-kisojen yhteydessä. Taloudellisten 
mahdollisuuksien mukaan tuetaan urheilijoiden osallistumista myös muille 
leireille (ensisijaisesti liiton valitsemille leireille). 

3.2.1.4 Viestit 

 
Viesteissä tavoitteena on osallistua Jukolan viestiin, Tiomilaan, SM-viestiin 
sekä joihinkin kansallisiin viestikilpailuihin. Kauden loppuhuipentumana ovat 
25manna ja Halikko-viesti. 
Joukkuevalinnat ja juoksujärjestykset kesän viesteihin tekee valmentajista 
koottu ryhmä. Valintaperusteina toimii menestys erikseen nimetyissä 
kilpailuissa, sekä epäselvissä tapauksissa valintaryhmän näkemys. 
Valintaryhmän näkemykseen vaikuttaa osallistuminen sekä kehittyminen 
talven harjoituksissa ja testijuoksuissa. Näyttökilpailut julkaistaan 
maaliskuun loppuun mennessä valmennusryhmän nettisivuilla. 
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3.2.2 Hiihtosuunnistus 

3.2.2.1 Kesäkauden harjoitukset  

 
Kesäkauden harjoittelun perusta muodostuu ryhmäläisten omasta 
aktiivisesta harjoittelusta ja osallistumisesta suunnistusharjoituksiin. Lisäksi 
tarjotaan mahdollisuus osallistua ilmaiseksi kuntorasteille. 

3.2.2.2 Syyskauden harjoittelu 

 
Sauvajuoksuharjoituksia pidetään hisu-kartoilla ja lumien tultua hiihtämällä. 
Lähialueen hiihtosuunnistus-harjoituksiin osallistutaan (esim. Hankasalmi). 

3.2.2.3 Leirit 

 
Urheilijoita kannustetaan ja tuetaan taloudellisesti leireilemään 
omatoimisesti ja osallistumaan järjestettäviin leireihin (esim. 
maajoukkueleirit, VOL). Yhteisiin leireihin pyritään SM-viikonloppuina ja 
ensilumenrasteilla Pohjois-Suomessa. 

3.2.2.4 Viestit 

 
Viesteissä tavoitteena on osallistua SM-viesteihin ja Lumitoukolaan. 

3.2.3 Veteraaniryhmä 

 
Tavoitteena on osallistua kaikkiin edellisten ryhmien harjoituksiin, luoda 
junioreille vastusta ja osallistua suunnistus- ja hiihtosuunnistusviesteihin 
(Gubbe Tiomila, SM-viestit). 

3.2.4. Kilpailuihin ilmoittautuminen 

 
Ilmoittautumiset Irmaan. Maksukatto suunnitellaan käyttöön asteittain. 

3.2.5 Matkat 

 
Yhteiskyydeillä tehtävät kilpailumatkat suunnitellaan. 
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4. NUORISOJAOSTO 

4.1 TAVOITTEET 

 
Suunta Jyväskylä ry on ollut yksi Suunnistusliiton sinettiseuroista vuodesta 
2004. Sinettiseura- järjestelmä on Nuori Suomi - tuote, jolla pyritään 
takaamaan laadukas lasten ja nuorten urheilutoiminta. Suunta Jyväskylä 
uudisti sinetin vuonna 2012 ja tavoitteena on järjestää vuonna 2013 
laadukasta suunnistustoimintaa lapsille ja nuorille. 
Pyrimme toimimaan Sinettitunnuksen eettisiä ja kasvatuksellisia periaatteita 
noudattaen: 
 

1. Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta 
2. Seuran toiminta on kasvatuksellista 
3. Seuran toiminta on liikunnallisesti monipuolista. 

 
Toiminnassa laaditaan pelisäännöt lasten ja vanhempien kanssa. 
Tavoitteena on toimia mahdollisimman laajasti vanhempien ja lasten 
yhteisellä sitoutumisella suunnistustapahtumiin niin harrastus- kuin 
kilpailutasollakin. Lähtökohtana on suunnistustaitojen oppiminen.  
Tavoitteiden toteutuksesta vastaa nuorisojaosto puheenjohtajansa johdolla. 
 
Harrastustasolla pyritään yhteisölliseen kaverihenkiseen liikkumiseen 
luonnossa suunnistuksen parissa. Kokemukset luonnossa ja liikunnalliset 
leikit ja pelit muodostavat suuren osan toiminnasta suunnistuksen ohella. 
Ympäristöasioihin kiinnitetään huomiota luonnossa liikuttaessa. 
 
Kilpailullisiin tavoitteisiin pyrimme innostamaan erityisesti ikäluokissa H/D 
10–14 suunnistavia lapsia. Kilpailutoiminta tarjoaa kaikille halukkaille 
mahdollisuuden edetä aina edustusryhmiin asti. Kasva urheilijaksi 
ominaisuustestit ovat yksi väline ohjata nuorten harjoittelua. 
Kilpailuihin osallistumiseen kannustetaan ja osallistumista lisätään tulevalla 
kaudella aiempiin kausiin verrattuna. 
 
Nuorten Jukolaan osallistutaan kolmella joukkueella ja parhaan joukkueen 
tavoitteena on päästä kymppisakkiin. Nuorisosuunnistuksen isoihin 
tapahtumiin pyrimme osallistumaan joukolla: Leimausleiri, Ungdomens 
Tiomila, Nuorisoviestit ja Oravatonni. 
 
Muutamiin kisoihin osallistumme yhteiskuljetuksin. 

4.2 TOIMINTA 

 
Suunta Jyväskylän nuorisotoiminta on ympärivuotista. Pääpaino on 
varsinainen suunnistuskausi toukokuusta lokakuulle. Hiihtosuunnistus- 
harjoituksia järjestetään lumitilanteen mukaan.  
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4.2.1 Talvikauden harjoitukset 

 
Talvikaudella seuralla on säännöllisiä yhteisharjoituksia. Yhteistyönä 
valmennusjaoston kanssa seuran kotileiriviikonloppuina lapsilla ja nuorilla 
on oma ohjelma. Testijuoksuihin talven aikana haastetaan mukaan lapsia ja 
nuoria. Hipposhallin juoksuvuoroille kutsutaan mukaan lapsia ja nuoria 
mukaan.  

4.2.2 Hiihtosuunnistusharjoitukset 

 
Talvella pyritään järjestämään pienimuotoisia hiihtosuunnistusharjoituksia 
H/D 12–14 ikäluokille lajiin tutustumisen merkeissä. 

4.2.3 Suunnistuskoulu 

 
Suunnistuskoulu on tarkoitettu 7-16 -vuotiaille tytöille ja pojille. Alle 
kouluikäiset lapset voivat osallistua harjoituksiin ainoastaan vanhempien tai 
huoltajien sitoutuessa olemaan harjoituksissa mukana. Suunnistuskoulun 
osanottomaksu tulee olla suoritettuna suunnistuskoulun alkaessa. 
Osanottomaksu sisältää seuran jäsenmaksun, Nuori Suunta kortin, 
osallistumismahdollisuuden kaikkiin suunnistuskoulun harjoituksiin sekä 
talvikauden harjoituksiin ja kuntorasteille ja kilpailumaksut. 
 
Harjoituksissa lapset jaetaan viiteen eri tasoryhmään: 

1. Uudet aloittajat 
2. Rastireittiryhmä alle 10-vuotiaat 
3. Taso 1 eli Tr- ja tavallinen suunnistus n. 10-12vuotiaat 
4. Taso2 tavallinen suunnistus n. 11–13 -vuotiaat 
5. Teho / Nuorten ryhmä n. 12v- 

Ryhmiin jaottelu tehdään yhteisesti ohjaajien kanssa ja taso riippuu yksilön 
taitotasosta. 
 

Kevätkausi aloitetaan huhtikuussa. Heinäkuun ajan suunnistuskoulu on 
kesätauolla. Syyskausi aloitetaan elokuussa. Harjoitukset pidetään 
pääsääntöisesti maanantaisin kello 18.00–19.30.  
 
Suunnistuskoulu järjestää oman leiritapahtuman. Leimausleirille 
Vierumäelle ja alueen leirille osallistutaan. 
 
Syksyllä järjestetään mahdollisuuksien mukaan hämärä-/pimeäharjoituksia 
ja innostetaan seuran nuoria osallistumaan Kurko Cup:n helppo elämään 
yösuunnistukseen. 
Suunnistuskoulu päätetään osallistumalla Nuorisoviestiin ja Oravatonniin. 
Matka tehdään bussilla. 
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Tarkempi suunnistuskoulun ohjelma valmistuu vuoden 2013 alussa. 
Ohjelmasta tiedotetaan mm Suunta Jyväskylän nettisivuilla 
http://suuntajyvaskyla.fi, suunnistuskoulu-otsikon alla. 

4.2.4 Suunnistuskoulun ohjaajat 

 
Suunnistuskoulun ohjaajina toimivat nuorisovastaavan johdolla koulutetut 
ohjaajat. Tavoitteena on saada myös uusia ohjaajia. Ohjaajakoulutukseen 
kiinnitetään erityistä huomiota niin perus- kuin jatkokoulutuksen osalta. 
Keväällä järjestetään Jyväskylässä Nuori suunta taso I -ohjaajakoulutus ja 
mukaan pyritään saamaa seuran omia nuoria. 

 
  

http://suuntajyvaskyla.fi/
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5. KUNTORASTIJAOSTO 
 
Kuntorastien kartanmyynti nousi vuonna 2012 edellisvuodesta noin 450 
myydyllä kartalla tapahtumien määrän ollessa sama. Kaksi tapahtumaa 
järjestettiin juhlavuoden erikoisteemoilla tarkkuussuunnistuksen ja 
rogainingin merkeissä.  

 
Kuntorastikalenterin suunnittelussa otetaan jatkossakin huomioon 
suunnistuskoulun kalenteri ja heidän tarpeensa paikkojen suhteen. Lisäksi 
aikuisille ja erikoisryhmille markkinoitavat suunnistustapahtumat 
huomioidaan paikkojen ja ajankohtien suunnittelussa.  
 
Radat tulostetaan vuoden 2012 tapaan karttoihin valmiiksi. Ratakohtaisen 
karttojen määrien suunnittelussa käytetään edellisen vuoden vastaavan 
ajankohdan ja toisaalta vastaavan paikan myyntitilastoja. Osaan kartoista 
painetaan kaikki rastit ilman ratoja, jolloin karttoja voidaan hyödyntää myös 
muussa seuran toiminnassa.  
 
Suosituimmissa tapahtumissa syntyi vuonna 2012 jonoja osin suuren 
osallistujamäärän takia sekä myös vuokraemittien  ja piikkilistaan 
kirjaamisen vuoksi. Tätä kehitetään kaudella 2013 käyttämällä kahta 
konetta, jolloin emittien ja maastoon lähteneiden kirjaus saataisiin suoraan 
koneelle. Samalla saadaan tapahtuman turvallisuutta parannettua, kun 
maastosta poistuneet voidaan kirjata emitiltä suoraan koneelle. Tämä 
edellyttää järjestelmän testaamista ja ratamestarien kouluttamista. 
Järjestelmän käyttöönottoon ja tukeen nimetään kuntarastijaostosta 
vastuuhenkilö. Kuntorastijaosto valitsee keskuudestaan vastuuhenkilön 
kahden koneen käyttöönottoon liittyvien testausten ja koulutusten 
järjestämiseksi. 
 
Suunnistajia kannustetaan edelleen hankkimaan oma emit-kortti. Seuran 
vuokraemittien määrää on siitä huolimatta lisättävä mm 
suunnistuskoululaisten ja aikuisten suunnistuskoulujen ja tilausryhmien 
käyttöön. 
 

5.1 TAPAHTUMAT 
 
Korttelicup järjestetään kevättalvella 2013. Kilpailutoimintajaosto hankkii tai 
on jo hankkinut ratamestarit ja kuntorastijaosto vastaa tapahtuman 
tiedottamisesta ja markkinoinnista seuran sivuilla, sähköpostilla ja 
facebookissa. 
 
Vuonna 2013 järjestetään kuntorastit pääsääntöisesti kerran viikossa 
torstaisin huhti-syyskuussa (26 kertaa). Metsään lähtö on klo 17.00–18.30. 
Tapahtumat pyritään järjestämään seuran omin voimin. 
Seuranmestaruuskilpailussa pyritään hyödyntämään naapuriseuran 
kuntorastitapahtumaa vuoden 2012 tapaan. 
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Normaalien torstairastien lisäksi kolmena viikkona touko-kesäkuun 
vaihteessa tarjotaan mahdollisuutta jukolaharjoitteluun toisen 
kuntosuunnistuskerran avulla. Näillä jukolaharjoitteluna markkinoitavina 
kertoina järjestetään ainoastaan A- ja B-radat yhteislähtönä kello 17:30. 
 
Firmaliiga järjestetään kuuden osakilpailun mittaisena siten, että kolme 
osakilpailua järjestetään keväällä ja kolme loppukesästä. Kevään 
firmaliigaillat eivät mene päällekkäin jukolaharjoittelujen kanssa. 
Firmaliigassa ainoastaan kaksi suurta osallistujaa on viime vuosina pystynyt 
kamppailemaan voitosta.  
 
Aikuisten suunnistuskoulu järjestetään Jukola-kouluna tavoitteena 
valmistautuminen Jämsä Jukolaan. Siinä hyödynnetään myös kevään 
kansallisiamme. 
 

5.2 KALUSTO 
 

Vuonna 2012 hankittiin seuralle toinen kannettava tietokone, uusittiin 
invertterit ja tehtiin muita pienempiä hankintoja. Emit-tulostimen toiminta oli 
kaudella 2012 epävakaata. Kauden 2013 varsinaisen 
kuntosuunnistuskauden alkuun mennessä kalusto tarkistetaan ja 
tarvittaessa huolletaan. Lämpätulostimen akku vaihdetaan. Kuntorastijaosto 
valitsee keskuudestaan kalustovastaavan. 
 

5.3 JÄRJESTÄJÄT 
 

Kuntorastien järjestäjät kiinnitetään heti alkuvuodesta.  
Uudet toimijat koulutetaan järjestelytehtäviin. Lisäksi uudistuneet 
toimintatavat vaativat myös kokeneempien järjestäjien selkeämpää 
ohjeistamista. 
Järjestäjille suunnataan koulutuspäivä yleisistä toiminnoista sekä OCAD-
ratapiirtokurssi. Kahden koneen käyttö kuntorasteilla vaatii vastuuhenkilön 
lisäksi kaikkien ratamestareiden koulutuksen. Myös laitteiden (erityisesti 
emit-tulostin) osalta järjestetään käyttökoulutus ja ratamestariohjeet 
päivitetään vastaavasti. 
 

5.4 HINNASTO 
 
Maksuna kelpaavat käteisen rahan lisäksi Smartum liikunta- ja 
kulttuurisetelit ja maksusaldo sekä Sporttipassi. Yritykset ja yhteisöt voivat 
perustaa piikkilistan omille jäsenilleen. 
 
Kuntorastit 
Kertamaksu 

 5 / 6 € (S-JKL jäsen / ei jäsen) 

 alle 16 -vuotiaat 0 / 2 € (S-JKL jäsen / ei jäsen) 

 emit-vuokra 2 € 
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 karttamuovi 0,5 € 
 

Sarjaliput (S-JKL jäsen / ei jäsen) 

 5 krt: 20 / 22 € 

 10 krt: 37 / 40 € 

 20 krt: 65 / 75 €  

 Kausikortti: 70 / 90 €  
 
Ryhmäalennukset 

 emit ja karttamuovi yli 20 hengen ryhmille veloituksetta. Sovittava 
etukäteen. 
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6. SEURATOIMINTAJAOSTO 

6.1 JÄSENISTÖ 

Seuran toimintaan osallistuminen palkitaan seuran kuntorastien 10 kerran 

sarjakortilla tai kausikortilla.  Tällä tavalla palkittuja jäseniä on seurassamme 

n. 50 kpl. Jäsenet saavat etuja myös viesteihin osallistumisista. 

Yhteisiä tilaisuuksia ovat jatkossakin ainakin kauden avaus- ja päätöstilaisuus. 

Jäsenille järjestetään myös seuranmestaruuskilpailu.  Yhteisiä tilaisuuksia 

syntyy vuoden aikana järjestettävistä talkoista, seuran järjestämistä kilpailuista 

ja lasten ja nuorten tapahtumista.   

6.2 TIEDOTUS 

Seuran www-sivusto on virallinen tiedotuskanava, joka palvelee sekä sisäisen 

että ulkoisen viestinnän välineenä. Seuraväkeä tiedotetaan myös S-JKL -

sähköpostilistan kautta. Suunta Jyväskylä on nyt myös facebookissa, mikä on 

otettu innokkaasti vastaan.  

Viestintä pyritään toteuttamaan mahdollisimman nopeasti seuran eri osa-

alueilla. Vastuuta materiaalin/infon keräämisestä tulee jakaa entistä 

laveammin, jotta viestintä seurasta ulospäin on laveaa. 

6.3 YHTEISTYÖKUMPPANIT  

Vuonna 2012 seuralla oli 12 kumppania, joiden kanssa yhteistyötä pyritään 

jatkamaan edellisvuosien malliin. Seuran nuorten menestyminen mahdollistaa 

jatkossa uusien kumppaneiden saamisen. 

Varainhankinta koostuu jatkossakin seuraavista osa-alueista: 

 Mainonta seuran sivuilla 

 Seuran organisoimat tapahtumat yrityksille 

 Erilliset tapahtumat (vrt. Finlandia Maraton) 

 Mainosten myynti karttoihin 

 Kumppaneiden etsintä lasten ja nuorten suunnistukseen 

 Muu koko seuran jäsenistöön kohdistuva varainhankinta 

 Mahdollisesti mainonta seura-asuissa 

6.4. SEURA-ASUT 

Seura-asuja tullaan hankkimaan. Seuran mahdollinen uusi logo, väritys ja 

asujen kilpailutus tuovat lisähaastetta johtokunnalle. 
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6.5. JÄSEN-, RYHMÄ- JA KILPAILUMAKSUT 

JÄSENMAKSU 
– Aikuiset (21+ v.)  30 € 
– Nuoret (15–20 v.)  30 € 
– Lapset (14 v. ja alle)  20 € 

RYHMÄMAKSUT 
– Edustus (21+ v.)  120 € 
– Nuoret (15–20 v.)  80 € 
– Lapset (14 v. ja alle)   53 € 

LISENSSIT/NS-KORTIT 
– Edustus (21+ v.) itse maksettava 
– Nuoret (15–20 v.) itse maksettava 
– Lapset (14 v. ja alle) n. 12 € (tarkistetaan SSL:n maksun 
mukaiseksi) 

KILPAILUMAKSUKATOT (Henkilökohtaiset kisat) 
– Edustus (21+ v.)  maksimi 400 € * 
– Nuoret (15–20 v.)   maksimi 400 € * 

* Valmennuksen valitsemat edustusryhmään ja nuorten ryhmään kuuluvat 
jäsenet ovat oikeutettuja siirtämään kilpailumaksut seuran maksettavaksi. 
Henkilökohtaisten kisojen maksukaton ylittävät maksut laskutetaan kauden 
lopussa. 
 
Lapsilla (14 v. ja alle) ei ole maksukattoa ja he ovat oikeutettuja siirtämään 
kilpailumaksut seuran maksettavaksi. Muut maksavat henkilökohtaisten 
kisojen kilpailumaksut itse ilmoittautuessaan Irmaan. Rastiviikkojen (KRV, 
FIN5, O-Ringen) kilpailumaksut maksavat kaikki jäsenet itse. Viestien 
kilpailumaksut ja ilmoittautumiset seura hoitaa kaikkien jäsenten osalta. 
 
Omavastuut matkoista, majoituksesta ja ruokailuista päätetään 
jaostokohtaisesti budjetin mukaisesti. 
 
Menestyneiden palkitsemisesta (stipendit) johtokunta päättää kauden 
kuluessa. 
 

6.6 AIKUISTEN SUUNNISTUSKOULUMAKSUT 
 
Aikuisten suunnistuskoulu 

 25 euroa, 10 kerran sarjalippu 15 / 25 € (S-JKL jäsen / ei jäsen) 
 
Erillinen koulutustapahtuma (luento + 1 ohjattu maastoharjoitus): 

 ryhmän koko 5-10 henkilöä, 200 € + 30 €/henkilö 

 ryhmän koko 11–30 henkilöä, 300 € + 25 €/henkilö 
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Ryhmälle järjestetty ohjattu maastoharjoitus/kerta: 

 ryhmän koko 5-10 henkilöä, 30 €/henkilö 
 ryhmän koko 11–30 henkilöä, 25 €/henkilö 

 

7. TALOUS 

Seuran taloudesta on laadittu erillinen talousarvio. 


