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Toimintasuunnitelma 2013 
 

1. Toiminta eri ikäisille 

Aloittelijatoiminta 

• Keväällä 2013 järjestetään kaksikielinen aloittelijakurssi (Sun Juttu 2013) Kauniaisten ja 
Espoon alueella. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat noin 8-12 -vuotiaat lapset, mutta 
myös vanhemmilla lapsilla/nuorilla sekä kurssilaisten vanhemmilla on mahdollisuus 
osallistua kurssille.  

• Kevään aloittelijakurssin jälkeen uudet aloittelijat pyritään saamaan mukaan seuran 
ympärivuotiseen toimintaan ja liittymään seuran jäseniksi.  

• Syksyllä aloittelijoiden toiminta liitetään osaksi juniorien toimintaa, mutta aloittelijoille 
tarjotaan harjoituksissa omat radat ja omat vetäjät. Aloittelijat muodostavat oman 
ryhmän ”Vasikat”. 

• Keväällä 2013 järjestetään seuran toiminnasta kertova infoilta aloittelijoiden ja juniorien 
vanhemmille. 

• Aloittelijakurssista ja aloittelijoiden toiminnasta vastaa Aloittelijat-toimintaryhmä. 

Junioritoiminta 

• Junioritoiminta (Lentävät lehmät) on tarkoitettu 11-14 -vuotiaille lapsille. Toiminnan 
painopisteinä ovat suunnistustaidon oppiminen, monipuolinen harjoittelu ja mukava 
yhdessäolo. 

• Juniorien toiminta koostuu ryhmälle suunnitelluista suunnistusharjoituksista, 
nuorisosarjakilpailuista, salivuoroista, talvimoniottelusta ym. harjoituksista ja leireistä. 
Ryhmälle järjestetään viikonlopun mittainen syysleiri seuramajalla. Lisäksi ryhmäläisiä 
kannustetaan osallistumaan valtakunnalliselle Leimaus-leirille ja FSO:n suurleirille. 

• Junioreita kannustetaan osallistumaan NÅIDM-, FSOM- kilpailuihin ja kansallisiin 
kilpailuihin. Viesteistä osallistutaan ainakin Nuorten Jukolaan, Tiomilaan, Nuorisoviestiin 
sekä NÅIDM- ja FSOM-viesteihin. 

• Keväällä 2013 järjestetään seuran toiminnasta kertova infoilta aloittelijoiden ja juniorien 
vanhemmille. 

• Juniorien toiminnasta vastaa Juniorit-toimintaryhmä. 

Nuoret ja eliitti 

• Nuoret- ja eliitti -ryhmän toiminta on tarkoitettu 15-vuotiaista ylöspäin. Toiminnan 
painopisteinä ovat suunnistustaidon kehittäminen erilaisissa maastoissa, säännöllinen 
fyysinen harjoittelu sekä yhdessä viihtyminen. Ryhmän toiminta tähtää pitkällä 
aikavälillä kilpailuissa menestymiseen, mutta kukin nuori saa olla toiminnassa mukana 
omalla tasollaan omista lähtökohdistaan. 

• Ryhmän toiminta koostuu ryhmälle suunnitelluista suunnistusharjoituksista, 
yhteislenkeistä (mm. pitkät lenkit ja mäkijuoksuharjoitukset), testijuoksuista, 
salivuoroista ym. harjoituksista ja leireistä. Ryhmä osallistuu aktiivisesti ns. 
yhteistreeneihin (neljän eri seuran yhteisharjoitukset). Vuonna 2013 järjestetään 
viikonloppuleiri Etelä-Suomen urheiluopistoilla talvella (helmikuu) ja syksyllä (marras-
joulukuu). Lisäksi kesällä järjestetään noin 4 päivän pituinen leiri Keski-Suomessa. 
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• Nuoria kannustetaan osallistumaan SM-, FSOM-, NÅIDM- kilpailuihin ja kansallisiin 
kilpailuihin. Viesteistä osallistutaan ainakin Jukolaan, Tiomilaan, Nuorten Jukolaan, 
Nuorisoviestiin sekä SM-, FSOM- ja NÅIDM-viesteihin. 

• Halukkaille nuorille tarjotaan mahdollisuutta henkilökohtaiseen valmentajaan tai 
mentoriin. 

• Ryhmän toiminnasta vastaa Nuoret ja eliitti -toimintaryhmä. 

Koko seuran yhteinen toiminta 

• Järjestetään säännöllisiä seuran kaikille jäsenille avoimia harjoituksia, mm. 
Länsirasteja, suunnistusharjoituksia, testijuoksuja, pitkiä lenkkejä, intervalliharjoituksia 
sekä talvikaudella kolme tuntia saliharjoittelua viikossa. Kilpailunomaisia koko seuran 
harjoituksia ovat lisäksi korttelicup, Cup-7, OK-maili ja Höstrundan. Osa harjoituksista 
on kohdennettu ensisijaisesti jollekin ikäryhmälle, mutta harjoitukset ovat useimmiten 
avoimia seuran kaikille jäsenille. 

• Keväällä 2013 järjestetään koko seuran yhteinen kevätleiri.  

• Järjestetään seuraavat viralliset seuran mestaruuskilpailut (OKM): päivä-, yö- ja 
hiihtosuunnistus. Seuran mestaruuskilpailujen, korttelicupin, CUP-7:n, OK-mailin ja 
Höstrundanin järjestämisestä vastaa OK 77 -toimintaryhmä. 

• Ylläpidetään kiintorastiverkkoa Kauniaisissa edellisten vuosien tapaan. 

• Osallistutaan mahdollisimman monella joukkueella Venlojen ja Jukolan viestiin, 
Tiomilaan, 25-mannaan, Halikkoviestiin sekä SM-, FSOM- ja NÅIDM-viesteihin. 

• Seura maksaa kaikki viestien osallistumismaksut sekä SM-, FSOM- ja NÅIDM-
kilpailumaksut. Lisäksi seura maksaa kaikki alle 20-vuotiaiden kilpailumaksut ja 21-25 -
vuotiaille 5 kpl kansallisen kilpailun osallistumismaksua. 

• Tärkeimpiin pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin tapahtumiin, kuten Jukolaan, FSOM-, 
NÅIDM- ja nuorisosarjakilpailuihin järjestetään bussikuljetus. Seura huolehtii myös 
näiden tapahtumien mahdollisista majoitusjärjestelyistä. Vastuuhenkilö sovitaan 
tapahtumittain. Muiden kilpailujen ja tapahtumien osalta pyritään edistämään 
kimppakyytejä. 

• Järjestetään muita tilaisuuksia seurahengen kohottamiseksi, mm. Syysjuhla ja talkoita. 

2. Toiminnan suunnittelu ja koordinointi 

Toimintaryhmät ja Toimintakoordinaattori 

• Kaikkien seuratapahtumien suunnittelusta ja järjestämisestä vastaavat vuonna 2012 
perustetut toimintaryhmät. Toimintaryhmät ovat seuraavat: 

o Aloittelijat 
o Juniorit 
o Nuoret ja eliitti 
o Länsirastit 
o OK 77 
o Juhlat&buffet 
o Mökkiryhmä 
o Karttaryhmä 

• Kukin toimintaryhmä vastaa itsenäisesti oman osa-alueensa toiminnasta. Kullakin 
toimintaryhmällä on vetäjä, joka vastaa toimintaryhmänsä tehtävien jakamisesta 
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tasaisesti ryhmän jäsenten kesken. Ryhmien vetäjät vastaavat siitä, että ryhmässä on 
riittävästi henkilöitä toiminnan toteuttamiseen. Ryhmien vetäjät seuraavat 
toimintasuunnitelmaa ja raportoivat toiminnastaan Toimintakoordinaattorille ennen 
jokaista hallituksen kokousta. 

• Toimintaryhmien toimintaa koordinoi Toimintakoordinaattori. Hänen tehtäviinsä kuuluu 
toimintaryhmien tapahtumien yhteensovittaminen seuratasolla. Toimintakoordinaattori 
kutsuu tarpeen mukaan koolle yhteispalavereja, joihin kutsutaan toimintaryhmien 
vetäjät. 

 

3. Kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen 

Baltic Junior Cup 

• Seura järjestää lokakuussa 2013 kaksipäiväisen Baltic Junior Cup -suunnistuskilpailun, 
johon osallistuu seitsemän maan maa- tai aluejoukkueet. Eri osa-alueiden 
vastuuhenkilöt päätetään alkuvuonna 2013.  

Nuorisosarjakilpailut 

• Seura järjestää vuonna 2013 kahdet korkeatasoiset nuorisosarjakilpailut alueen 
junioreille. Kilpailunjohtaja ja ratamestari päätetään hyvissä ajoin. 
Nuorisosarjakilpailuiden järjestämisestä vastaa OK 77 -toimintaryhmä. 

Länsirastit 

• Länsirastit ovat avoimia kuntosuunnistustapahtumia, joita seura järjestää huhtikuusta 
syyskuulle. Vuonna 2013 järjestetään yhteensä 16 Länsirastit-tapahtumaa. Länsirastit 
toimivat myös koko seuran yhteisinä suunnistusharjoituksina, ja ne ovat ilmaisia seuran 
jäsenille. Muille kuin seuran jäsenille hinta on 6 €/krt (alle 19-vuotiaille 2 €/krt).  

• Länsirasteja markkinoidaan aktiivisesti sekä seuran ulkopuolelle että seuran jäsenille. 
Länsirastien kalenteri julkaistaan Suunnistavan Uudenmaan kuntorastikalenterissa. 
Tavoitteena on edelleen kasvattaa keskimääräistä osallistujamäärää.  

• Länsirasteilla on tarjolla seuraavat radat: Helppo 2-2,5 km ja vaativammat 3 km, 5 km ja 
7 km sekä teeman mukaiset tekniikkaradat. 

• Länsirastien lisäksi pyritään järjestämään 1-2 Rakentajarastit 

• Länsirasteista ja Rakentajarasteista vastaa Länsirastit-toimintaryhmä. 

 

4. Kartta- ja ratamestaritoiminta 
 
• Tehdään suunnitelma karttatoiminnan koordinoimiseksi ja eteenpäin viemiseksi. 

• Riittävä omien karttojen määrä ja laatu ovat tärkeitä edellytyksiä koko seuran 
toiminnalle. Päivitetään seuran omia karttoja tarpeen mukaan. Lista päivitettävistä 
kartoista tehdään vuoden 2013 alussa. 

• Tehdään suunnitelma uusien koulu- ja sprinttikarttojen tekemisestä Kauniaisten ja 
Espoon alueella ja aloitetaan niiden tuottaminen. Selvitetään mm. mahdollisuutta tehdä 
sprinttikartta Kauniaisten keskustasta.  
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• Lisäksi jatketaan Espoon Keskuspuiston pyöräsuunnistuskartan valmistelua. 

• Tietoa seuran kartoista ylläpidetään seuran Internet-sivuilla. 

• Seuran toiminnassa käytetään myös naapuriseurojen karttoja. Näiden käytöstä ja 
mahdollisista karttavaihdoista sovitaan erikseen kunkin seuran kanssa. Osa kartoista on 
seurojen yhteisomistuksessa (esim. OK 77 ja EsSu). Pidetään alkuvuonna 2013 
Espoon alueen seurojen kanssa palaveri, jossa luodaan yhteiset pelisäännöt ja 
käytännöt nykyisten karttojen päivitykseen ja käyttöoikeuksiin sekä uusien karttojen 
luomiseen. Pyritään kaikin puolin edistämään pääkaupunkiseudun karttapolitiikkaa 
meille edullisempaan suuntaan ja ylläpidetään hyviä yhteyksiä lähiseudun seuroihin 
yhteisten karttaprojektien mahdollistamiseksi.  

• Kartta-asioista vastaa Karttavastaava. Hän kokoaa avukseen tarvittavan Karttaryhmän. 
Karttavastaava raportoi toiminnasta hallitukselle. Karttavastaava on vastuussa kaikista 
seuran kartta-asioista, ja hän, hallituksen ohella, tekee päätökset niitä koskien. 

 

5. Muut asiat 

Jäsenasiat 

• Pyritään saamaan seuraan uusia jäseniä etenkin aloittelijatoiminnan ja Länsirastien 
kautta. Seuraan liittymisen yhteydessä uusille jäsenille annetaan tietopaketti seuran 
toiminnasta ja käytännöistä.  

• Muistetaan seuran jäseniä heidän merkkipäivinään. 

Markkinointi ja viestintä 

• Markkinoidaan seuran toimintaa sisäisesti ja ulkoisesti. Tärkeimpänä tiedotuskanavana 
ovat seuran Internet-sivut (www.ok77.fi), joilla ylläpidetään mm. seuran toiminnan 
kalenteria. Sivuilla julkaistaan myös seuran toimintasuunnitelma ja vuosikertomus. 
Internet-sivuille kirjoitetaan aktiivisesti ns. puffeja tulevista tapahtumista ja uutisia 
menneistä tapahtumista sekä muista seuran jäsenille tiedotettavista asioista. Seuran 
Internet-sivuja kehitetään tarpeen mukaan. Alkuvuonna 2013 järjestetään koulutus 
Internet-sivujen ylläpitäjille. Tavoitteena on, että sivujen päivitys olisi hajautettu usealle 
henkilölle ja että kukin toimintaryhmä vastaisi itse oman toimintaosionsa viestinnästä. 

• Seuran sivuilla on myös erilliset Jäsensivut, joille pääsevät kirjautumaan vain seuran 
jäsenet. Jäsensivuja voidaan käyttää seuran sisäisten asioiden julkaisukanavana. 

• Internet-sivujen lisäksi seuran sisäisessä tiedotuksessa käytetään sähköpostilistoja 
(mm. snack- ja junnu-listat) ja Facebookia. Facebookiin on perustettu avoin ryhmä OK 
77, johon halukkaat seuran jäsenet voivat liittyvä. Myös Länsirasteilla on omat 
Facebook-sivunsa. Tiedottamista Facebookin kautta pyritään kaiken kaikkiaan 
lisäämään. 

• Hallitus julkaisee seuran kotisivuilla lyhyen uutisen jokaisen kokouksensa jälkeen, 
ennen kuin pöytäkirja on julkaistu. Näin voidaan tiedottaa kokouksessa päätetyistä 
asioista. 

Talous 

• Seuran talous pyritään pitämään vakaana. Seuran taloudesta laaditaan vuosibudjetti ja 
sen toteutumista seurataan aktiivisesti vuoden varrella. 
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• Suurimmat tulonlähteet ovat jäsenmaksut ja Länsirastit. Pyritään kehittämään myös 
uusia tulonlähteitä mm. sponsoroinnin kautta. Syksyllä 2013 järjestetään 
myyntikampanja, jolla kerätään tuloja seuralle. 

• Seuran taloudesta vastaa Rahastonhoitaja. Hänen apunaan toimii talousryhmä. 

Kouluttautuminen 

• Seuran toimintaa järjestäville pyritään järjestämään koulutuksia tarpeen ja 
kiinnostuksen mukaan. Jäseniä kannustetaan osallistumaan myös alueiden ja liiton 
järjestämiin koulutuksiin. Jäseniä kannustetaan osallistumaan etenkin seuraavien 
aihealueiden koulutuksiin: suunnistusratojen suunnittelu (ratamestarikurssit, lasten ja 
aikuisten radat), kilpailutekniikka (Emit), ohjaaminen ja valmennus. Koulutusten avulla 
pyritään lisäämään ratamestareiden määrää (1. ja 2. luokka ja seuraratamestarit). 

• Maaliskuussa 2013 järjestetään Nuori Suunta -ohjaajakoulutuksen 2. osa (taso 2) 
Kauniaisissa, joka on jatkoa 10/2012 järjestetylle 1. osalle. Järjestäjänä ja kouluttajana 
toimii Suomen Suunnistusliitto. 

• Alkuvuonna 2013 järjestetään seuran sisäinen koulutus seuran Internet-sivujen 
ylläpitäjille. 

Seurapuvut 

• Seuran jäsenillä on mahdollisuus hankkia seurapukuja (mm. suunnistuspuvut, 
edustuspuvut ja juoksupuvut). Pukutoimittajana on Noname. Tilaukset tehdään vuoden 
alussa tammi-helmikuussa jäseniltä tulleiden tilausten perusteella, mikäli on riittävästi 
tilaajia. Suunnistuspukuja on myös jonkin verran seuran varastossa. Niitä myydään 
seuran jäsenille vuoden varrella. Myös uusia pukuja voidaan ottaa mallistoon tarpeen 
mukaan.  

• Seurapukuasioista ja tilausten tekemisestä vastaa Seurapukuvastaava. 

Seuran muut varusteet  

• Seuran jäsenet voivat käyttää seuran varusteita seuran toimintaan liittyviin tapahtumiin. 
Varusteita säilytetään Luhdissa. Varusteista pidetään hyvää huolta. Varusteista ja 
niiden säilyttämisestä vastaa Varustevastaava.  

• Tiettyjä seuran varusteita (mm. rastilippuja ja emit-leimasimia) voidaan lainata/vuokrata 
myös muille seuroille tai tapahtumien järjestäjille. Näistä tehdään aina erillinen 
kirjallinen sopimus. 

Seuramaja 

• Seura omistaa mökin Nuuksiossa Ruuhijärven alueella. Seuramajan käyttöä seuran 
toimintaan pyritään lisäämään. Seuramajalla voi järjestää mm. leirejä, 
suunnistusharjoituksia ja yhteislenkkejä. 

• Seuramajan hallinnointia varten perustetaan seuramajaryhmä, joka aktiivisesti koordinoi 
mökin kunnossapitoa ja vuokraustoimintaa. Vuonna 2013 selvitetään mökin remontointi- 
ym. kunnostustarpeet, jonka jälkeen tehdään tarvittavat toimenpiteet seuramajan 
saamiseksi hyvään kuntoon. Tämän vuoksi seuramajaa ei vuokrata toistaiseksi. 

 


