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TOIMINTASUUNNITELMA 2018    

   
 
 

Yleistä 

 
Vuoden 2018 toiminnassa jatketaan alueellista nuoriso-valmennustoimintaa erityisesti mahdol-
listamalla seurojen yhteisleiritykset. Alueen pääkilpailujen markkinointia tullaan myös jatkamaan 
mm. kisojen nettisivujen hyödyntämisellä. 

 

Harrastesuunnistus 

 
Kuntosuunnistustapahtumien onnistumisen perusedellytyksiä ovat ajantasaiset kartat ja hyvä 
ratamestarityö. Lapin Suunnistus auttaa seuroja järjestämällä näistä aiheista 
koulutustilaisuuksia, mikäli seuroilla on tarvetta. 
 
Lapin Suunnistuksen kotisivuilta palkista Kuntosuunnistus tehdään linkit alueen seurojen 
kuntorastikalentereihin. Seuroja kannustetaan hyödyntämään tiedottamista myös sosiaalisen 
media kautta sekä muulla aktiivisella toiminnalla. 
 
Lapin Suunnistus tukee alueen seuroja myös tiedottamalla käynnistyvästä kuntorastikaudesta. 
Kuluneen kauden osallistujamääristä myös tiedotetaan suurelle yleisölle. 
 

 

Koulutus 

 
Koulutustapahtumia järjestetään tarpeen mukaan. Erityisesti ratamestarikoulutukselle on nähty 
tarvetta. 
 

Nuoriso- ja valmennustoiminta 

 
Jatketaan Lapin Nuorten Suunnistajien ryhmää, johon on vuosittainen haku. Ryhmäläisille 
tarjotaan leiritystoimintaa pääosin OH:n kevätleirin yhteydessä. 
 
Kultainen kompassi –tapahtumaan järjestetään karsintakilpailut ja joukkueen osallistumista 
valtakunnalliseen tapahtumaan tuetaan. Myös Nuorten Jukolaan osallistuvia lappilaisia joukku-
eita tuetaan. 
 

Kartoitustoiminta 

 
Jatketaan toimintaa samaan malliin. Järjestetään kartoituskoulutusta tarpeen mukaan. 
 
 

Talous 

 
Tuotot koostuvat pääosin alueella järjestettävien kansallisten kilpailuiden kilpailijamaksuista.  
 
Menoissa suurimmat panostukset ovat nuorisotoimintaan ja menestyneiden urheilijoiden val-
mennustukiin. Markkinointiin panostetaan Lapin Lumirastien, Ensilumen Rastien ja 
Tunturisuunnistuksen Internet-sivuja hyödyntämällä. Varustepuolella tullaan tekemään tarvitta-
via päivityksiä ajanotto- ja leimauskalustoon. 
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Lapin aluemestaruusmitalien hankkiminen tulevien vuosien tarpeita silmällä pitäen on suurin yk-
sittäinen menoerä. Pyrimme myös tukemaan uuden SM-tason kilpailumuodon, sprinttiviestin, 
osallistumismaksuja aluejoukkueiden osalta. 

 

Kilpailut 

 
Päätapahtumia (Tunturisuunnistusta, Ensilumen Rasteja ja Lapin Lumirasteja) pyritään edelleen 
kehittämään yhteistyössä seurojen kanssa. Päätapahtumien ohjeita uudistetaan tarpeen 
vaatiessa. 
 
Tulevia kilpailuja alueella 
 
Lapin mestaruuskilpailut:  
 
Hisu-sprintti ja parisprintti, Tornio 20.1.2018 
Sprintti ja sprinttiviesti, Kemi/Keminmaa 10.5.2018 
AM-pitkämatka, Salla, 8.9.2018 
Lapin Maakuntaviesti ja Minimaakuntaviesti, Salla, 9.9.2018 
Alueyö-kisa, paikka ja ajankohta avoin 

 
Muut kilpailut alueen seurojen järjestäminä: 
 
Lapin Lumirastit, Posio, 30.3.-1.4.2018 
  Sprintti  
  SM-pitkämatka (ensimmäistä kertaa Lumirastien historiassa) 
  Keskimatka  
 
Tornionlaakson Rastipäivät, Ylitornio, 9.-10.6.2018 
 
Koillismaan rastipäivät, Posion Pyrintö yhdessä Kuusamon Eräveikkojen kanssa, 8.-12.7.2018 
 
Suomen Tunturisuunnistus, Äkäslompolo, Kolari, Alatornion Pirkat, 4.-5.8.2018 
 
SM-viestit, Ounasvaaran Hiihtoseura, 15.09.2018  
 
Ensilumen Rastit, 8.-9.12.2018, Saariselkä (tarkentuu myöhemmin) 


