
Tervetuloa OK 77:aan!

Tervetuloa mukaan suunnistusseura OK 77:n toimintaan. Suunnistus on jännittävä 
harrastus, jossa yhdistyvät kuntoilu, itsensä kehittäminen ja luonnossa liikkuminen. 
Suunnistuksen harrastaminen hyvässä seurassa on mukavaa. Suunnistukseen saattaa 
jäädä pahasti koukkuun, ja monille OK-laisille suunnistuksesta onkin tullut 
elämänikäinen harrastus.
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Koko perheen harrastus

Suunnistus on koko perheen harrastus. 
Monet aikuiset tulevat suunnistuksen pariin 
lasten harrastuksen kautta. Aikuistenkaan ei 
kannata arkailla mukaan lähte mistä, sillä 
suun  nis tusta ei harras teta otsa rypyssä. 

Kaikille suunnis tuksen harrastajille löytyy 
sopivia haasteita. Harjoituksissa, kunto ‐
suunnistuksissa ja jopa kansalli sissa 
suunnistus  kilpailuissa on ratoja sekä 
aloitteleville että pidemmälle ehtineille 
suunnistajille.

Toimintaa ympäri vuoden

OK 77 tarjoaa monipuolista toimintaa 
kaikkina vuodenaikoina. Keväällä toimin nan 
painopiste siirtyy kirjaimelli sesti metsään. 
Talven koittaessa kalenteri täyttyy 
saliharjoituksilla ja yhteis lenkeillä.

Seuran harjoitukset

OK 77 järjestää kesäsuunnistuskauden 
aikana tekniikkaharjoituksia. Lisäksi keväällä 
järjestetään kaikille seuran jäsenille tarkoitettu 
kevätleiri. Syksyllä leirejä järjestetään lapsille 
ja nuorille.

Suunnistusharjoitusten lisäksi järjestetään 
yhteislenkkejä ja kilpailu henkisemmille aika 
ajoin myös testi juoksuja. Talvella harjoittelun 
painopiste on sisäliikunnassa, mutta myös  
hiihtosuunnistus harjoituksia järjestetään lumi ‐
tilanteen salliessa. 

Lasten ja nuorten talvi moniottelulla on 
pitkät perinteet. Talvimoniottelun lajit ovat 
lasten itsensä valitsemia.

Sisäiset kilpailut

Seuran sisäisissä kilpailuissa kilpaillaan usein 
tosissaan, mutta pilke silmäkulmassa. Seura ‐
kilpailut tarjoavat loistavan tilai suuden 
kilpailun omaiseen harjoitteluun.

Seuran mestaruuskilpailut  kesä suunnis ‐
tuksessa järjestetään touko-kesä kuussa. 
Kilpailuun osallistuu vuosittain yli sata seuran 
jäsentä. Seuran mestaruuskisoja järjestetään 
myös mm. yö- ja hiihtosuunnistuksessa sekä 
maastojuoksussa.

Lokakuussa kilpaillaan Syyspitkillä 
(Höstrundan), jonka radat vaihtelevat 
aloittelijoille sopivasta muutaman kilometrin 
mittaisesta radasta (minirundan) aina 
täyspitkään 20 km rataan.
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Kuntosuunnistus

OK 77 järjestää kaikille suunnistuksen 
harrastajille avoimia Länsirastit-
kuntosuunnistuksia. Kausi alkaa huhti ‐
kuussa jä päättyy normaalisti syys-
lokakuun vaihteessa. Ratavaihtoehdot ovat: 
vaativat 3, 4, 5 ja 7 km, helppo 2–2,5 km 
sekä teematekniikkarata. Länsirastit ovat 
maksuttomia seuran jäsenille. Koska 
Länsirastit ovat seuran järjestämiä, olisi 
hyvä, jos jäsenet pystyisivät osallistumaan 
vuosittain vähintään yhden tapahtuman 
järjes telyihin.

Seuralla on 
kiintorasti verkko 
Kauniais ten Kasa ‐
vuoressa. Kiinto rasti ‐
verkon kartto ja 
myydään Kauni ais ten 
uima hallissa.

Pääkaupunkiseudulla 
järjestetään kesä ‐
suunnistus  kauden aika ‐
na lähes päivittäin 
kunto suunnistuksia, joihin osallistumisesta 
peri tään noin 7-8 euron suuruinen 
karttamaksu. Kunto suunnistukset 
tarjoavat mahdollisuuden harjoitella 
erilaisissa maastoissa. Kunto ‐
suunnistustapahtumia järjestetään 
kaikkialla Suomessa, joten vaikkapa kesä ‐
loma matkalla kannattaa tarkistaa, onko 
tapahtumia lähistöllä.

Tiedot Suomessa järjestettävistä 
kuntosuunnistuksista löytyvät Suomen 
Suunnistusliiton sivuilta. Suunnistavan 
Uudenmaan sivuilta löytyy suppeampi 
Uudenmaan kuntosuunnistuskalenteri.
www.suunnistusliitto.fi
www.suunnistavauusimaa.fi

Kilpasuunnistus

Aktiiviset suunnistuksen harrastajat 
osallistuvat seuratoiminnan lisäksi myös 
kilpailutoimintaan.

Alueen seurat järjestävät lapsille ja 
nuorille sarjasuunnistuskilpailuja, joissa 
lapset saavat ensi tuntuman kilpailu ‐
toimintaan. Seura palkitsee pokaalilla 
kaikki lapset, jotka osallistuvat vähin tään 
kolmeen osakilpailuun.

Kansallisiin kilpailuihin voivat osallistua 
kaikki, jotka ovat hankkineet 
Suunnistusliiton kilpailulisenssin. Lisenssi 
ja osanottomaksut maksetaan Suomisport 
-tietopalvelun kautta. Seura maksaa lasten 
ja nuorten lisenssit. Suomisport on 
tietojärjestelmä, jonka kautta lunastetaan 
eri uheilulajien lisenssit ja vakuutukset.

Kansalliset suunnistuskilpailut ovat 
kaikille suunnistuksen harrastajille 
tarkoitettuja tapahtumia. Huippu ‐
suunnistajat ratkovat paremmuuksia 
omissa sarjoissaan, ja samanaikaisesti 
suunnistuksen harrastajat kilpailevat 
omissa ikä- ja tasosarjoissaan. Kansal liseen 
kilpailutoimintaan osallistumista ei 
kannata arkailla. Rohkeasti mukaan! 

OK 77 osallistuu aktiivisesti viesti ‐
suunnistustapahtumiin. Jukolan ja 
Venlojen viesteissä pääsevät suunnis ‐
tamaan kaikki halukkaat. Muita 
perinteisesti seuran ohjelmassa olevia 
viestitapahtumia ovat mm. Nuorten Jukola 
ja Halikkoviesti sekä Ruotsissa 
järjestettävät Tiomila ja 25manna.

Kilpailukalenteri löytyy Suunnistus liiton 
IRMA-tietopalvelusta:
irma.suunnistusliitto.fi
info.suomisport.fi

Kuva: Jarmo Koskela
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NÅIDM ja FSOM

Vuosittain kilpaillaan piirin (Nyland - 
Åbolands Idrottsdistrikt r.f. – NÅID) ja 
alueen (Finlands Svenska Orienterings ‐
förbund r.f. – FSO) mestaruuksista.

NÅID -päivänä juostaan ensin 
keskimatkan kilpailu, jonka jälkeen parin 
tunnin tauon jälkeen kilpaillaan 
viestimestaruuksista.

FSO:n mestaruuksista (FSOM) 
kilpaillaan elokuussa. FSOM järjestetään 
vuorotellen Pohjanmaalla ja etelä ‐
rannikolla, ja joskus jopa  Ahvenan maalla. 
Perjantaina on ohjelmassa sprinttimatkan 
tai keski matkan kilpailu. Lauantaina 
suunnistetaan pitkän matkan kilpailu ja 
sunnuntaina viesti kilpailu. FSOM on yksi 
suunnistus kauden ehdottomista koho ‐
kohdista, joka kannattaa laittaa hyvissä 
ajoin kalenteriin!

NÅID:n ja FSO:n mestaruudet 
hiihtosuunnistuksessa ratkotaan yleensä 
jonkin kansallisen hiihtosuunnistus ‐
kilpailun yhteydessä.

Ilmoittautumispalvelu 
intranetissä

Seuran järjestämiin tapahtumiin, kuten 
leireille, seurakilpailuihin, harjoituksiin ja 
juhliin sekä erilaisiin sisäisiin koulutus-
tapahtumiin ilmoittaudutaan pääsääntöi ‐
sesti seuran omalla Nimenhuuto -sivulla 
ok77.nimenhuuto.com . Etukäteen 
ilmoit tau tu minen seuran sisäisiin 
tapahtumiin on välttämätöntä, jotta 
karttojen määrä, muu materiaali sekä 
mahdolliset tarjoilut osataan mitoittaa 
osallistujamäärän mukaan. 

Ilmoittautuminen kansallisiin kilpai luihin 
tapahtuu Suunnistusliiton IRMA-palvelun 
kautta. Ilmoittauduttaessa kilpailuihin on 
tärkeää ilmoittaa kilpailusarja siinä 
muodossa kuin se on järjestäjien 
kilpailukutsussa ilmoitettu.

Kilpailumaksujen laskutus

Seuran sisäiset harjoitukset ja kilpailut 
ovat pääsääntöisesti maksuttomia. 
Leireistä ja kilpailumatkoista peritään 
maksut. Kilpailumaksut kansallisista 
kisoista hoidetaan IRMAN kautta. Seuran 
kotisivuilla www.ok77.fi on tarkempaa 
tietoja ilmoittautumismaksuista.

Kuva: Vili Virkki
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Seurapukujen hankinta

Seuran jäsenet voivat hankkia seuran 
väreissä olevia seurapukuja. Seurapukuja 
löytyy niin suunnistus-, edustus- kuin 
juoksu puvunkin osalta. Pukuja hankitaan 
pääsääntöisesti suuremmissa erissä 1-2 
kertaa vuodessa pukutoimittajan verkko ‐
kaupan kautta.

Lisätietoa pukuhankinnoista ja -malleista 
löytyy seuran intranetistä Seurapuvut-
osiosta.

Seuramaja OK Stugan

OK 77:n seuramaja OK Stugan sijaitsee 
aivan Nuuksion järviylängön sydämessä. 
Seuramajalla järjestetään harjoituksia, 
leirejä ja kokouksia. Seuramajaa voi myös 
vuokrata omaan käyttöön. Seuran jäsenet 
saavat reilun alennuksen listahinnoista. 

Jäsenten toivotaan myös aktiivisesti 
markkinoivan majaa, sillä majan 
käyttömaksut kattavat suuren osan sen 

kuluista. Lisätietoja majasta ja sen 
varustelusta löytyy seuran nettisivuilta.

Juhlat ja kokoukset

Vaikka suunnistus on yhtä juhlaa, 
varsinaiset seurajuhlat osuvat vuoden 
pimeimpään aikaan. 

Syysjuhla järjestetään marraskuussa. 
Juhlassa palkitaan vuoden parhaat 
suunnistajat. Ohjelmassa on tämän lisäksi 
ainakin kakkukilpailu ja buffet-tarjoilu.

Seuran syyskokouksessa valitaan hallitus 
ja muut toimihenkilöt tulevalle vuodelle 
sekä vahvistetaan talousarvio. 
Sääntömääräisessä kevätkokouksessa 
painopiste on toiminnan strategisessa 
suunnittelussa ja tilinpäätöksen 
hyväksymisessä.

Kuva: Jenny Ray



6

Seuran nettisivut ja 
sähköpostilistat

Seuran nettisivut sijaitsevat osoitteessa 
www.ok77.fi. Sivuilla on ajantasaisin tieto 
seuran kaikesta toiminnasta, joten siellä 
kannattaa käydä ahkerasti!

Seuran tärkeimmistä tulevista 
tapahtumista tiedotetaan yleensä myös 
sähköpostilla. Seuralla on käytössä 
seuraavat sähköpostilistat:

snack@ok77.fi
Tarkoitettu jäsenten väliseen 

tiedottamiseen ja keskusteluun aiheesta 
kuin aiheesta. Tietoa tulevista 
tapahtumista ym.

junnu@ok77.fi
Seuran junioritoimintaa koskeva 

informaatio. Junioreille, vanhemmille ja 
vetäjille.

 
hallitus@ok77.fi
Voit lähettää postia seuran hallitukselle.

Sähköpostilistoille pääset lähettämällä 
pyynnön webmasterille: web@ok77.fi. 
Kannattaa liittyä ainakin snack-listalle!

Sosiaalinen media

• Somen ylläpito some@ok77.fi
• Instagram @OK77orientering, 

@OK77damer
• Twitter @OK77orientering

Yhteyshenkilöt

• Puheenjohtaja Petri Tötterman, 
puheenjohtaja@ok77.fi

• Varapuheenjohtaja Timo Kankaanpää, 
ti.kankaanpaa@gmail.com

• Sihteeri Lena Filipsson-Korento, 
sekreterare@ok77.fi

• Taloudenhoitaja Henrik Wallén, 
ekonomi@ok77.fi

• Valmennuspäällikkö Jan Donner, 
jani@ok77.fi

• Seurapuvut Ann Lindholm, 
ann.lindholm@gmail.fi

• Seuramaja Johan Uusimäki, 
mokki@ok77.fi

OK 77 faktat

OK 77 on perustettu 12.12.1977, ja 
seuran kotipaikka on Kauniainen. OK 77 
on kaksikielinen suunnistusseura, joka 
toimii koko pääkaupunkiseudulla. Jäseniä 
seurassa on noin 270.

Parhaita kilpailusaavutuksia ovat 
miesten 3. sija Jukolan viestissä 1998 ja 
naisten 3. sija Venlojen viestissä 2003. 
Vuoden 2020 loppuun mennessä seuran 
suunnistajat ovat voittaneet 50 Suomen 
mestaruutta.
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Jäsenten edut

• Seuran harjoitukset ovat pääsääntöisesti 
ilmaisia.

• Seura maksaa halukkaille nuorille (20-
vuotiaat ja nuoremmat) suunnistus-
lisenssin vakuutuksella.

• Seura maksaa lasten ja nuorten (20-
vuotiaat ja nuoremmat) kilpailumaksut 
Suomessa järjestettäviin kilpailuihin.

• Seura maksaa 21-25-vuotiaille 
osallistumismaksun viiteen Suomessa 
järjestettävään kansalliseen kilpailuun.

• Seura maksaa kaikkien jäsenten osalta 
FSOM- ja NÅIDM-kisojen 
osallistumismaksut sekä viestien (mm. 
Jukolan viesti) osallistumismaksut.

• Seura maksaa alle 35-vuotiaiden 
osallistumismaksut SM-kilpailuissa.

• Jäsenet osallistuvat ilmaiseksi 
Länsirasteille.

• Seuramaja vuokrataan jäsenten 
käyttöön edullisesti.

• Mahdollisuus hankkia seurapuvut 
edulliseen hintaan.

• Mahdollisuus osallistua edullisesti 
seuran järjestämille leireille, matkoille ja 
juhliin.

• Bussikuljetukset muiden seurojen 
järjestämiin nuorisosarjasuunnistuksiin 
(neljä kilpailua).

Jäsenten velvollisuudet

• Koska OK 77 ei maksa jäsenilleen 
palkkoja tai palkkioita, vaan kaikki 
järjestetty toiminta perustuu 
vapaaehtoistyöhön, edellytetään kaikkien 
seuran jäsenten osallistuvan myös 
tapahtumien järjestelytehtäviin, esim. 
Länsirastit tai jokin muu 
järjestelyryhmä.

• Jäsenten tulee ylläpitää yhteystietojaan 
seuran nettisivun profiilissan.

• Jäsenmaksu ja muut laskut on 
maksettava ajoissa.

Kuva: Jarmo Koskela

Kuva: Janina Donner



ETOC 2022

OK 77 järjestää tarkkuussuunnistuksen Euroopan mestaruus ‐
kilpailut (ETOC) 24-29. toukokuuta 2022. Kilpailukeskuksena on 
Kisakallio ja kilpailut pidetään Espoossa, Kirkkonummella, 
Siuntiossa ja Lohjalla. Järjestelyihin tarvitaan seuran jäsenten 
panosta. Kaikille löytyy varmasti sopiva tehtävä! 

Kuva: Janina Donner


