Toimintasuunnitelma 2020
Johdanto
OK 77 r.f. saa ensimmäistä kertaa toimia kansainvälisten arvokilpailujen isäntänä kun
tarkkuussuunnistuksen Euroopan mestaruuskilpailut (ETOC 2020) järjestetään 20-24 toukokuta 2020,
keskuspaikkana Kisakallio. Tilaisuus on ainutlaatuinen joten jäseniä kehotetaan osallistumaan
järjestelyihin kaikin mahdollisin tavoin.
Syksyn 2019 aikana tehtiin kattava jäsenkysely ja tulosten pohjalta jatkuu kehitystyö ”OK 77 kohti
2020-lukua”. Kevätkokouksessa esitellään strategiatyöhön johtava visio joka näkyy kaiken toiminnan
kehityksessä.
ETOC 2020 lisäksi seura järjestää tavalliseen tapaan Länsirastit, nuorten sarjakilpailut ja riittävän
määrän harjoittelutilaisuuksia aktiiveille.
Lasten ja nuorten toiminta säilyttää Olympiakomitean tähtiseuralta vaadittavan tason. 14-20 vuotiaiden nuorten toimintaa kehitetään. Valmennustoiminnan tavoitteena on antaa pääsarjojen
urheilijoille mahdollisuus kehittyä suunnistajina ja tavoitella arvokisamenestystä tulevina vuosina.

Kaikki jäsenet
Seura järjestää harjoituksia, leirejä ja kilpailumatkoja joista ilmoitetaan kotisivun kalenterissa ja
Nimenhuudossa. Seura osallistuu suuriin kotimaisiin viestikilpailuihin kuten Jukolan ja Venlojen
viestiin, Halikkoviestiin ja Viestiliigaan, ja lisäksi 10-mila ja 25-manna viesteihin. Hallitus voi päättää
tukea osallistumista muihin viestikilpailuihin vallitsevan taloudellisen tilanteen mukaisesti. Seura
osallistuu myös merstaruuskilpailuihin eri tasoilla, sekä henkilökohtaisiin että viesteihin.
Jäsenet osallistuvat yleensä maksutta harjoituksiin ja Länsirasteille. Seura maksaa FSO:n
harjoituspäivien karttamaksun kun järjestäjä sellaisen perii. Leireistä ja kilpailumatkoista peritään
omakustannushinta.
Seura välittää kilpailuasuja ja muita seuratarvikkeita omakustannushintaan.
Jäsenet osallistuvat vapaaehtoistyöhön eri järjestelyihin. Jäseniä kannustetaan kouluttautumaan
ohjaajiksi, kilpailujohtajiksi, valmentajiksi ja ratamestareiksi.
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Vasta-alkajat
Vasta-alkajien suunnistuskurssi järjestetään vuoden aikana.

Juniorit
Junioritoiminnan (alle 14-vuotiaat) tavoitteena on tarjota säännöllistä suunnistukseen perustuvaa
valmennusta johon on hauska osallistua.
Talvikuukausina harjoituksia on kerran viikossa, syksyllä suunnistusta ja tammi-helmikuussa
talvimoniottelu. Lisäksi juniorit voivat osallistua seurajumppaan.
Keväällä ja syksyllä on yleensä 1-2 suunnistusharjoitusta viikossa. Mahdollisuuksien mukaan
harjoitukset ovat yhteisiä vasta-alkajien kurssin, nuorten ryhmän tai seuran muiden tapahtumien
kanssa. Kuntoilutapahtumia ja muiden seurojen harjoituksia hyödynnetään tarvittaessa.
Jokainen harjoitus alkaa aiheen läpikäynnillä, ja juniorin suoritus käydään läpi hänen kanssaan.
Ohjeita, kehuja ja kannustusta jaetaan. Tarvittaessa järjestetään varjostaja tai seuraa harjoitusradalle.
Junioreita kannustetaan osallistumaan seuran järjestämiin ryhmän leireihin, Leimaus-leiriin ja FSO:n
suurleiriin.
Junioreita kannustetaan osallistumaan nuorisosarjakilpailuihin, joihin seura järjestää bussikuljetuksen
kun kilpailu ei ole Kauniaisissa tai Espoossa. Junioreita kannustetaan myös osallistumaan lähialueen
kansallisiin kilpailuihin sekä NÅID-päivään ja FSO:n mestaruuskisoihin. Junioreita kannustetaan
osallistumaan Nuorisoviestiin ja vanhempia junioreita myös muihin viestikilpailuihin kuten
Finnspring ja Nuorten Jukola.
Jokainen voi osallistua häntä kiinnostavaan toiminnan osaan, ja kilpailuihin osallistuminen on aina
vapaaehtoista.

Nuoret
Ryhmään kuuluu pääasiassa 15-18 vuotiaita ja syksyllä 2020 toivotetaan 14-vuotiaat tervetulleiksi
mukaan. Ryhmä osallistuu seura- ja eliittiharjoituksiin. Harjoitukset ovat monipuolisia, haastavia ja
ylläptävät onnistumisen ja kehittymisen tunnetta turvallisessa ympäristössä. Nuoret osallistuvat omaa
suunnistustoimintaansa koskeviin päätöksiin, mikä johtaa suurempaan itsenäisyyteen ja hyvään
itseluottamukseen. Aloitteellisuus lisääntyy ja motivaatio kehittyä suunnistajana vahvistuu.
Kaikkia tuetaan kehittämään fyysistä kapasiteettiaan ja suunnistustaitojaan tasosta riippmatta.
Jokaisella nuorella on mentori/valmentaja joka seuraa nuoren tavoitteita ja henkilökohtaista
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harjoittelua. Yhteiset harjoitukset useita kertoja viikossa kehittävät suunnistustaitoja ja fyysistä
suorituskykyä ja lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Jokaisessa harjoituksessa on ohjaaja paikalla. Toimintaan sisältyy myös henkistä valmennusta ja
luentoja. Yhteisissä harjoituksissa eliittiryhmän kanssa nuoret ovat yhteydessä vanhempiin
suunnistajiin mikä tukee viestisuorituksia ja pienentää askelta nuorten ryhmästä eliittiryhmään.
Suunniteltu toiminta vuonna 2020 on jaettu kolmeen suurempaan kokonaisuuteen:
Talvi (perusharjoittelu): Joka viikko johdettuja voimaharjoituksia, johdettu pitkä lenkki, suunnistus
sekä mäki- tai vetoharjoitus tai testijuoksu. Lisäksi joka kuussa harjoituspäivä jossa 2 yhteistä
harjoitusta. Hiihtoleiri eliitin kanssa. Teemoja talven aikana: Miten harjoitella ja seurata harjoittelua?
Miten ajattelen suunnistussuorituksen aikana? Tulevan kilpailukauden tavoitteet? Miten valmistaudun
kilpailuun?
Kevät-kesä (kilpailukausi ja perusharjoittelu syksyä varten): 10-milaviesti, Napapiiri-Venla/Jukola,
SM keskimatka, suuremmat kansalliset kilpailut, suunnistusharjoitukset, kesäleiri Sälenissä, FSO
nuorten suurleiri ja FSOM 2020.
Syksy (kilpailukausi): suunnistusharjoituksia, syksyn kilpailujen kick-off, nuorten Jukola, SMkilpailut, Baltic Junior Cup, 14-vuotiaat toivotetaan tervetulleiksi toimintaan.

Eliitti
Eliittiryhmän toiminta pyrkii tukemaan urheilijoita heidän tavoitteissaan ja tarjoamaan laadukkaita
harjoituksia ja erilaisia tavoitteellisen harjoittelun ja kilpailemisen tukimuotoja. Eliittiryhmää tukee
eliittivalmentajaryhmä (koostuu halukkaista seuran jäsenistä), sekä taloudellisesti seura
mahdollisuuksiensa puitteissa. Urheilijasopimuksia tehdään eliittiryhmän menestyneiden suunnistajien
kanssa. Toiminnan perusta muodostuu ajatellen menestystä tärkeiksi katsotuissa kilpailuissa vuoden
aikana ja pitemmällä tähtäimellä. Vuoden 2020 toiminnan painopisteenä ovat pitemmän tähtäimen
tavoitteet ja jatkuva kehittyminen. Valmentajaryhmä suunnittelee jaksotetun ohjelman kauden aikana.
Valmennustoiminta sisältää fyysisiä testejä, peruskestävyysharjoituksa, voimaharjoituksia,
suunnistustaitoharjoituksia, leirejä, kilpailuja ja kilpailumatkoja, kokoontumisia harjoitusjakson ja/tai
kilpailujen läpikäyntiä varten, muita erityisharjoituksia sekä muuta toimintaa yhteishengen luomiseksi.
Alkuvuoden ja kesän harjoitukset koostuvat omista ja Urheiluakatemian taitoharjoituksista,
testijuoksuista, FSO:n harjoituspäivistä, sekä leireistä.
Urheilulliset tavoitteet ovat menestyminen 10-milassa, Jukolan ja Venlojen viestissä, Viestiligassa,
SM-kisoissa ja FSO:n mestaruuskilpailuissa.
Toiminta voidaan jakaa osa-alueisiin joilla on eri vastuuhenkilöt jotta voidaan tarjota mahdollisimman
korkeatasoisia harjoituksia ja leirejä. Vastuutehtävien tulee voida kiertää jotta eri henkilöt pääsevät
kehittämään toimintaa ja saadaan vaihtelua tehtäviin.
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Valinnat viesteihin tehdään karsintakilpailujen perusteella ja tarvittaessa aikaisempien näyttöjen
perusteella.
Suunnitellut leirit, kilpailumatkat ja viestikilpailut sekä karsintakilpailut dokumentoidaan erikseen
Intraan ryhmän oman nimikkeen alle.

ETOC 2020
Tarkkuussuunnistuksen Euroopan mestaruuskilpailut järjestetään 20-24 toukokuuta Espoossa,
Lohjalla, Siuntiossa ja Kirkkonummella. Kilpailukeskus on Kisakalliossa. Kilpailunjohto jatkaa
työtään ja tiedottaa tilanteesta sekä ilmoittaa tarpeista hallitukselle säännöllisesti.
Radat ja kartat ovat valmiina. Viimeistään maaliskuussa pitäisi kaikkien toimitsijoiden olla nimetty.
Kilpailupäivien aikana tarvitaan jopa 100 toimitsijaa.

Länsirastit
Seura järjestää kuntosuunnistuksia Länsirastit -nimellä 18 kertaa vuoden aikana. Koordinaattori pyrkii
jakamaan toimitsijatehtävät tasaisesti jäsenien kesken ja järjestää koulutusta tarpeen mukaan.
Paikat valitaan siten että ohjelmaan saadaan vaihtelevia maastoja eikä yksittäisiä paikkoja kuormiteta
liiaksi. Ilmoittautumis- ja maksamisjärjestelmiä kehitetään palvelemaan kävijöitä paremmin ja
helpottamaan järjestelyjä.

Muut järjestelyt
Seura järjestää 2 alueen nuorisosarjakilpailua. Aikuisille järjestetään Jukola-kurssi.
Sisäisiä tilaisuuksia kuten OK:n mestaruuskilpailuja, maili, Höstrundan, Cup-7 ja muita
seuraharjoituksia järjestetään jäsenten työpanoksina. Lumitilanteen salliessa järjestetään OKM
hiihtosuunnistuksessa ja latusuunnituksessa.
Seura ylläpitää Kauniaisten kaupungin kiintorastiverkkoa ja MOBO-rataa Kasavuoren maastossa.
Seura vastaa Nuuksion Talvipäivä -rogainingtapahtuman järjestelyistä.
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Kartat
Karttojen uusiminen jatkuu. Seuran karttarekisteri ja karttojen arkistointi päivitetään.

Maja
Maja tarvitsee jatkuvasti korjauksia ja ylläpitoa. Vuokratulot ja aikaisemmat varaukset kattavat mökin
korjausten ja huoltotöiden aiheuttamat kustannukset.

Kehitystyö
Seura aloitti syksyllä 2019 seuratoiminnan kehitystyön työnimellä ”OK77 kohti 2020-lukua”.
Jäsenistöä kuultiin syksyn 2019 jäsenkyselyn avulla aiheista mitkä toiminnan alueet ovat tärkeitä,
miten toimintaa pitäisi kehittää ja mitkä ovat seuran vahvuudet. Talven 2020 aikana työstetään visio ja
strategiset tavoitteet jotka esitellään kevätkokouksessa 2020. Nämä johtavat konkreettiseen
kehitystyöhön.

Tiedotus ja markkinointi
Seuran kotisivut ovat tärkein virallinen tiedotuskanava. Sen lisäksi käytetään sähköpostilistoja snack ja
junnu, sekä Nimenhuuto-harjoituskalenteria. Seura ylläpitää markkinointisyistä Facebook-ryhmää,
Instagram-tiliä ja Twitter-tiliä.
Kotisivujen uudistaminen jatkuu jäsenten välisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Tavoitteena on luoda
yhteisöllinen verkkomedia joka on seuran hallinnassa sisällön, oikeuksien, toimintatapojen yms
suhteen.

Talous
Seuran tärkeimmät tulonlähteet ovat jäsenmaksut ja Länsirastien sekä muiden tapahtumien järjestelyt,
joista ETOC 2020 muodostaa valtaosan vuoden 2020 budjetista. Lisäksi seura hakee avustuksia eri
tahoilta.
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