
Toimintasuunnitelma 2022

Johdanto
Tarkkuussuunnistuksen Euroopan mestaruuskilpailut (ETOC 2020) jouduttiin jälleen siirtämään 
covid 19-pandemian takia ja suunnitellaan nyt pidettäviksi 25-29 toukokuuta 2022.

Huolimatta meneillään olevasta pandemiasta tämä toimintasuunnitelma on tehty optimistisessa 
hengessä lähtökohtana, että kaikki tapahtumat voidaan järjestää suunnitellusti. Harjoituksen ja muut
tapahtumat järjestetään myös vuonna 2021 ”omatoimisuunnistus” periaatteella joten harrastaa voi 
muiden kanssa tai omin päin.

Seuran talous on vakaalla pohjalla vaikka kaikkia vuoden 2021 tapahtumia ei voitu järjestää 
suunnitellusti. Seuraa ja sen toimintaa kehittäviin ja vahvistaviin hyvien ideoiden toteuttamiseen on 
varoja.

Vuoden 2022 suuri haaste on löytää uusia vetäjiä ja järjestäjiä toimintaan. Kaikkia jäseniä 
kannustetaan kouluttautumaan ohjaajaksi, ratamestariksi ja valmentajaksi.

Kaikki jäsenet                                                                   
Seura täyttää 45 vuotta vuonna 2022 ja järjestää syysjuhlan jossa jaetaan palkintoja ja 
ansiomerkkejä.

Seura järjestää harjoituksia, leirejä ja kilpailumatkoja joista ilmoitetaan kotisivun kalenterissa ja 
Nimenhuudossa. Seura osallistuu suuriin viestikilpailuihin kuten Jukolan ja Venlojen viesti, 10-
mila, 25-manna, Halikkoviesti ja Viestiliiga. Hallitus voi päättää tukea osallistumista muihin 
viestikilpailuihin. Seura osallistuu myös mestaruuskilpailuihin eri tasoilla, sekä henkilökohtaisiin 
että viesteihin.

Jäsenet osallistuvat pääsääntöisesti ilmaiseksi seuraharjoituksiin ja Länsirasteihin. Seura maksaa 
karttamaksun FSO:n harjoituspäivillä. Leireistä ja kilpailumatkoista peritään omakustannushinta.

Seura välittää kilpailuasuja ja muita seurahärpäkkeitä omakustannushintaan.

Jäsenet osallistuvat vapaaehtoistyöhön eri järjestelyihin.

Aloittelijat
Keväällä järjestetään 8-12 vuotiaille tarkoitettu alkeiskurssi. Kurssin tavoite on, että osallistujat 
ymmärtävät karttaa, tärkeimmät värit ja karttamerkit, osaavat suunnata kartan, pystyvät vaihtamaan 
reittiä ja osaavat liikkua luonnossa.



Juniorit                                                                                
Junioritoiminnan (13-14 vuoden ikään asti) tavoitteena on tarjota säännöllistä suunnistukseen 
perustuvaa valmennusta, johon on hauska osallistua.

Harjoituksia on 2-3 kertaa viikossa, suunnistusta syksyllä, sisävoimistelua talvella, ja 
talvimoniottelu tammi-helmikuussa. Keväällä ja syksyllä on 1-2 suunnistusharjoitusta viikossa. 
Lisäksi pidetään juoksukoulua ja metsävaelluksia. Mahdollisuuksien mukaan harjoitukset ovat 
yhteisiä vasta-alkajien kurssin, nuorten ryhmän tai seuran muiden tapahtumien kanssa. 
Kuntoilutapahtumia ja muiden seurojen harjoituksia hyödynnetään tarvittaessa.

Junioreille opetetaan suunnnistustekniikan perusteet. Harjoituksissa on junioreille sopivia ratoja. 
Jokainen harjoitus alkaa aiheen läpikäynnillä, ja juniorin suoritus käydään läpi hänen kanssaan. 
Ohjeita, kehuja ja kannustusta jaetaan. Tarvittaessa järjestetään varjostaja tai seuraa harjoitusradalle.

Junioreiden motorisia valmiuksia harjoitetaan.

Junioreita kannustetaan osallistumaan seuran järjestämille leireille, Leimaus-leirille ja FSO:n 
suurleirille. Junioreita kannustetaan myös 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. Lisäksi 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.

Juniorien tavoitteet vuodelle 2022:

- 1 joukkue kaikissa juniorisarjoissa FSOM-viestissä
- 2 joukkuetta (yhdessä nuorten kanssa) Nuorten Jukolassa
- 2 joukkuetta Nuorisoviestissä
- osallistujia Leimaus-leirille
- osallistujia FSO:n suurleirille
- enemmän lähtöjä ja osallistujia kansallisissa kilpailuissa
- paljon lähtöjä nuorten sarjasuunnistuksissa

Nuoret
Nuorisoryhmä on pääasiassa 15-18 vuotiaita suunnistajista. Peruspilareita toiminnassa ovat ilo, 
yhteisöllisyys ja haasteet. Riippumatta fyysistä valmiuksista ja suunnistustasosta ryhmä toimii 
seuran suunnistusnuorten yhteisönä.

Ryhmä osallistuu seuran, edustusryhmän ja juniorien harjoituksiin. Edustusryhmän harjoitukset 
haastavat nuoria ja askel nuorten ryhmästä edustusryhmään pienenee. Junioriharjoitukset tarjoavat 
mahdollisuuden olla esikuvana nuoremmille suunnistajille.



Jokaiselle nuorelle tarjotaan oma valmentaja/mentori. joka henkilökohtaisesti keskustelee 
tavoitteista ja harjoittelusta urheilijan kanssa. 

Nuorille järjestetään säännöllisesti noin kerran kuukaudessa harjoitus tai kokoontuminen johon 
kaikki osallistuvat tasosta ja tavoitteista riippumatta. Nuoret osallistuvat heitä koskeviin päätöksiin 
harjoituksiin ja seuratoiminnassa

Nuorten ryhmän tavoitteet vuodelle 2022:

- Harjoitus tai kuivaharjoittelua kerran viikossa (voi olla muiden harjoitusten yhteydessä)
- Kaikkia nuoria kannustetaan kehittämään suunnistustekniikkaansa
- Kaikkia nuoria kannustetaan säännölliseen harjoitteluun kehittäen voimaa, kestävyyttä, nopeutta, 
ketteryyttä ja harjoittelemaan juoksua vaihtelevissa maastoissa

Kehitys henkilökohtaisesti ja ryhmänä:
- Paras FSO-seura SM- ja FSOM-viesteissä H/D15-18 sarjoissa
- 2 joukkuetta Nuorten Jukolaan, toinen 30 parhaan joukossa
- Henkilökohtaisia tavoitteita kuten testijuoksutuloksen parannus tai SM-menestys
- Nuoret osallistuvat aktiivisesti FSO:n valmennusryhmiin ja leireihin, Leimaus-leiriin, FSO:n 
suurleiriin ja seuran leireihin

Edustusryhmä
Ryhmän toiminta tukee urheilijoita heidän tavoitteissaan ja tarjoaa laadukkaita harjoituksia ja tukea 
eri muodoissa tavoitteelliseen harjoitteluun ja kilpailuun. Ryhmää tukee valmentajaryhmä (koostuu 
vapaaehtoisista seuran jäsenistä) sekä seura taloudellisesti.

Urheilijasopimuksia voidaan tehdä suunnistajien kanssa, jotka sitoutuvat pitkäaikaiseen 
säännölliseen harjoitteluun ja kilpailemaan seuran edustajana. 

Ryhmän toiminta muodostuu harjoituksista ja kilpailutoiminnasta, joka kehittää jäseniä kilpa- ja 
viestisuunnistajina. Harjoitustapahtumat vuoden alussa ja kesällä koostuvat omista ja 
Urheiluakatemian tekniikkaharjoituksista, testijuoksuista, FSO:n harjoituspäivistä sekä leireistä.

Ryhmän tavoitteet vuodelle 2022:

- Joukkueen virhemäärä on keskiarvona alle 3 min per juoksija Jukolassa/Venloissa sekä 
Tiomilassa/Tvåmilassa.
- Jokainen ryhmän jäsen juoksee vähintään 5 kpl kisoja itselleen haastavissa ja vähemmän tutuissa 
maastotyypeissä. (Arvokisoja SM, FSOM ei lasketa mukaan)
- Ryhmä parantaa rääkkilenkin ka ennätysaikaansa 30 sekuntia. Eli jokainen ryhmäläinen 
keskimäärin 30 s omaa ennätystään. 
- Kaikissa Viestiliigan viesteissä + Tiomilassa/Tvåmilassa juostaan tämän edustusryhmän all time 
high sijoitukset.
- Joka SM-kisassa saavutetaan yhteensä vähintään 3 A-finaalipaikkaa sarjoissa H/D21.



ETOC 2022
Tarkkuussuunnistuksen Euroopanmestaruuskilpailut järjestetään 25.-29. toukokuuta 2022 Espoossa,
Lohjalla ja Kirkkonummella. Kilpailukeskus on Kisakalliossa. Kilpailunjohto jatkaa työtään ja pitää
yhteyttä hallitukseen säännöllisesti.

Jos kilpailuja ei pystytä järjestämään suunniteltuna ajankohtana, tullaan ETOC 2022 peruuttamaan 
kokonaan, mikä tapahtuu IOF:n päätöksellä. Tässä tapauksessa kartat ja radat voidaan hyödyntää 
useammissa Fin-Trail-O -tapahtumissa (seura järjesti Fin-Trail-O:n viimeksi keväällä 2017)

Ratoja ja karttoja on muutettu vähäisesti kasvillisuuden muutoksista johtuen. Viimeistään 
maaliskuussa 2022 pitäisi kaikkien toimitsijoiden olla nimettyinä. Kilpailupäivien aikana tarvitaan 
jopa 100 toimitsijaa ja jäseniä kehotetaan olemaan mukana kaikin mahdollisin tavoin 
arvokilpailussa.

Länsirastit
Seura järjestää kuntosuunnistuksia Länsirastit -nimellä 20 kertaa vuoden aikana torstai-iltaisin 
huhtikuusta syyskuuhun, tauko keskikesällä. Omatoimisuunnistuksen mahdollistamiseksi rastiliput 
jätetään metsään reiluksi viikoksi tapahtuman jälkeen. Omatoimisuunnistajat voivat ostaa kartan 
verkosta Länsirastien websivulta. 

Seura valitsee Länsirastien paikat siten, että osallistujille tarjotaan vaihtelevia maastoja eikä 
yksittäisiä paikkoja kuormiteta.

Seura kehittää ilmoittautumis- ja maksamisjärjestelmiä palvelemaan kävijöitä paremmin, 
helpottamaan järjestelyjä ja vähentämään käteisen rahan käsittelyä. Ennakkomaksaminen otetaan 
käyttöön.

Koordinaattori pyrkii jakamaan toimitsijatehtävät tasaisesti jäsenien kesken ja järjestämään 
koulutusta tarpeen mukaan.

Muut tapahtumat                                                                   
Seura järjestää kahdet nuorisosarjasuunnistukset ja Jukola-kurssin aikuisille.

Sisäisiä tapahtumia kuten OK:n mestaruuskilpailut, maili, Höstrundan, Cup-7 ja muita 
seuraharjoituksia järjestetään jäsenten työpanoksina.

Seura ylläpitää Kauniaisten kaupungin kiintorastiverkkoa ja MOBO-rataa Kasavuoressa.

Seura järjestää Nuuksion Talvipäivä -rogainingin ja Coast Trail -polkujuoksun.

Kartat
Seuran karttatyöryhmä päivittää seuran karttarekisteriä ja nykyisiä karttoja, ylläpitää arkistoa ja 
suunnittelee uusia karttoja. 



Seuramaja                                                                              
Mökki tarvitsee jatkuvaa korjausta ja ylläpitoa. Vuokratulot kattavat mökin juoksevat kustannukset, 
mutta suurempiin korjauksiin tarvitaan lisärahoitusta.

Kaivo on peruskorjattava lähivuosina. Mökin katto on pestävä ja rakennusten seinät on pestävä ja 
maalattava. Alaovi tarvitsee uutta paneelia ja maalia.

Viestintä, sosiaaliset mediat ja markkinointi  
Seuran kotisivu on tärkein ulkoinen tiedotuskanava. Sen lisäksi käytetään sisäisesti 
sähköpostilistoja snack ja junnu, sekä Nimenhuuto-harjoituskalenteria. Seura ylläpitää 
markkinointitarkoituksiin Facebook-sivuja ja ryhmiä, Instagram-tiliä ja Twitter-tiliä.

Tiedotuskanavien ylläpito seuran jatkuu jäsenten välisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi. 
Tavoitteena on tarjota kanavia, jotka ovat seuran hallinnassa sisällön, oikeuksien, toimintatapojen 
yms suhteen.

Talous
Seuran tärkeimmät tulonlähteet ovat jäsenmaksut ja Länsirastien sekä muiden tapahtumien 
järjestelyt, joista ETOC 2022 muodostaa valtaosan vuoden budjetista. Lisäksi seura hakee 
avustuksia eri tahoilta.


