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1. Nuorisovaliokunta 
 
Nuorisovaliokuntaan kuuluvat: Minna Lemberg (Sinettiseurayhdyshenkilö), Juhani Luhtasaari, Eija 
Hauhia. Tommy Lemberg, Nina Muhonen, Jarkko Rajala, Pasi Kataja, Marko Korhonen, Pasi 
Lehtimäki, Laura Rinkineva ja johtokuntaan valiokunnasta esitetään Jukka Ahoa (ryhmän vetäjä). 
 
 
Suunnistuskerho 
 
Kerhon toiminta aloitetaan 
huhtikuun lopussa mikäli vallitseva 
tilanne ja säät sen sallivat. 
Ensimmäisellä kerhokerralla 
järjestetään lapsille non-stoppina 
leimausrataa tai helppoa 
suunnistusta ym. tekemistä jonka 
aikana vanhemmat saavat tietoa 
kerhosta. Ilmoittautuminen kerhoon 
tapahtuu sähköisesti nettisivujen 
kautta. Kerho jatkuu aina torstaisin 
juhannukseen saakka. Kesätauon 
jälkeen jatketaan kerhoa heinäkuun 
lopusta aina syyskuulle saakka.  
Alkuvaiheessa kokoontumiset 
Seinäjoen keskustan lähellä, tämän 
jälkeen voidaan laajentaa muillekin 
kartoille Seinäjoen lähistössä.  
 
Kerhossa opetellaan hauskalla tavalla maastossa liikkumista kartan kanssa. Aloitetaan alkeista, 
harjoitellaan kartanlukua ja vähitellen itsenäistä suunnistustehtävien ratkaisua. Tähän pyritään 
suunnittelemalla kerhoiltoihin monipuolisia harjoituksia osallistujien taitotason mukaan. 
Kerhokerroilla paitsi suunnistetaan, myös harjoitellaan monipuolisesti erilaisia motorisia 
perustaitoja. Kerhokauden lopussa järjestetään kauden päätösreissu johonkin lähialueen 
retkikohteeseen ja seuranmestaruuskilpailut. Syyslomalla järjestetään kerholaisille 
taskulamppusuunnistusta.  
Vanhempia ja itsenäisesti suunnistavia kerholaisia kannustetaan osallistumaan lähialueen 
kilpailuihin ja pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään yhteiskuljetukset sekä 
oravapolkuviestiin ja henkilökohtaiseen kilpailuun, näin toimimalla yritetään madaltaa kynnystä 
osallistua kilpailuihin. Kilpailuissa kerholaiset jotka eivät kilpaile voivat kiertää radan saattajan 
kanssa ja näin tutustua uusiin maastoihin. Kyseiset kilpailut lasketaan kerhokerraksi. 
 
Kerhossa on ryhmiä sekä vasta-alkajille että kokeneemmille suunnistajille: 
 
METSÄKOULU on tarkoitettu alle kouluikäisille vasta-alkajille. Ryhmässä harjoitellaan leikin 
varjolla metsässä liikkumista ja pikkuhiljaa myös kiinnostumista kartasta. Tavoitteena on oppia 
yksinkertaisimpia karttamerkkejä sekä suuntaamaan kartta oikein ja seuraamaan sen avulla missä 
liikutaan. Suunnistus on koko perheen laji ja toivomme, että alle kouluikäisten lasten mukana 
metsässä liikkuu oma vanhempi tai muu huoltaja. 
 



 

KARTTAKOULU on tarkoitettu jo hieman suunnistaneille: esimerkiksi viime vuonna 
suunnistuskerhon aloittaneet tai ne koululaiset, jotka tulevat mukaan ensimmäistä kertaa. 
Ryhmässä harjoitellaan kartan käsittelyä, esim. kartan taittelu, suuntaaminen ja peukkuote sekä 
karttamerkkejä ja karttakuvan hahmottamista. Karttakoululaiset suunnistavat pääosin rastireittiä 
(RR) oman aikuisen tai seuran ohjaajan kanssa.  

KOMPASSIKOULU on tarkoitettu jo hieman 
kokeneemmille suunnistajille, jotka 
selviytyvät jo yksin rastireitillä (RR) ja ovat jo 
kilpailleet esim. oravapolkukilpailuissa. 
Tavoitteena on oppia tekemään itsenäisesti 
järkeviä reitinvalintoja, kehittää 
suunnistustaitoa ja oppia suunnistamaan 
tukireittiä (TR). Kompassikoulun kautta on 
hyvä edetä kohti taitoryhmää. 

TAITOKOULU on tarkoitettu 12-vuotiaille ja 
vanhemmille, jotka ovat suunnistaneet jo 
useampia vuosia ja pärjäävät metsässä jo 
täysin itsenäisesti ilman tukinauhaa (siimari). 
Harjoitukset ovat pääosin ”suoran radan 
suunnistusta” ja tavoitteena on kehittää 
monipuolisesti suunnistustaidon eri osa-
alueita. Taitokoulu toimii yhteistyössä seuran 
nuortenryhmän kanssa. Jos taitokoululainen 
on maksanut nuortenryhmän kausimaksun, 
suunnistuskerhomaksua ei tarvitse maksaa.  

Kerholaisten vanhempia, seuran nuoria ja 
vanhempia aktiiveja kannustetaan entistä 
enemmän mukaan ohjaajiksi. Tarkoituksena on 
myös järjestää kerhon alussa matalankynnyksen  
kilpailut  suunnistuskerhon yhteydessä ja näin 
rohkaista kerholaisia, joilla on jo 
kilpailuvalmiuksia, osallistumaan lähiseudun 
kisoihin. Suunnistuskerhoporukalla pyritään 
lisäksi osallistumaan keväällä Tampereen 
Särkänniemisuunnistukseen. Kerhotyössä 
tehdään yhteistyötä valmennusryhmän nuorten 
kanssa kutsumalla oman seuran nuoria 
kertomaan lajista ja harjoittelusta kerhoikäisille 
aloittelijoille. 
 
Kerhon toiminta, iltarastien RR-TR-radat ja 
kouluille tarjottava opetusapu pyritään 



suunnittelemaan siten, että ratamestarityö tulee mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön eri 
ryhmillä.  
 
Alle 12-vuotiaat suunnistuskerholaiset luetaan seuran jäseniksi. Kerholaisten perheitä 
kannustetaan liittymään Rasti-Jussien perhejäseniksi. 
 
Kouluyhteistyö  
 
Kouluyhteistyötä tehdään Seinäjoen, Ylistaron ja 
Nurmon alueen sekä Ilmajoen alakoulujen kanssa. 
Koululaiskilpailuja järjestetään keväällä ja 
kilpailijoille markkinoidaan aktiivisesti 
suunnistuskerhoa. Kouluille tärkeä apu 
suunnistusopetuksessa ovat myös seuran tulostamat 
kartat, välineiden lainaus ja muu asiantuntija-apu. 
Näitä toimintoja jatketaan myös vuonna 2022.  
 
 
Koulujen suunnistusopetusta tuetaan muutenkin 
mahdollisuuksien mukaan, mm. opetuskarttoja 
tekemällä ja ottamalla iltarastien ja 
suunnistuskerhon aikataulussa huomioon koulujen 
mahdollisuus käyttää samoja RR-TR-ratoja. Kouluille 
tarjotaan iltarasti- ja/tai suunnistuskerhokäyttöön 
tehtyjä ratoja myös huhti-toukokuulla. 
 
 
 
2. Valmennusvaliokunta 

 

Valmennusryhmä: Tommy Lemberg, Ilkka Ruokola, Jukka Vainionpää, Jukka Aho, Heikki Koskela, 
Juhani Luhtasaari, Jarkko Rajala, Timo Svahn, Mikko Patana, Jussi Pasanen ja Pasi Kataja. 
Johtokuntaan valiokunnasta esitetään Tommy Lembergiä.  
 
Valmennusryhmät 
 
Valmennusryhmissä on tällä hetkellä 23 urheilijaa, uusia siirtymässä suunnistuskoulusta. Venla-
tiimiin kuuluvien kanssa on tehty urheilijasopimus, tarkoituksena on laajentaa sopimus koskemaan 
myös Jukola-ryhmää. Urheilijoille tehdään vuosittainen kysely, jonka pohjalta valmistellaan 
seuraavaa kautta. Valmennusryhmän pelisäännöt on myös laadittu ja ne ovat pohjana 
urheilijasopimuksille. 
 



 

 
 
Venla- ja Jukolatiimien tavoitteena nostaa sijoituksia molemmissa viesteissä sekä osallistua 
mahdollisuuksien mukaan myös viestiliigan osakilpailuihin, Tiomilaan, 25-Mannaan ja 
Ungdomenstiomilaan.   Rasti-Jussit jatkaa edelleen Suunta-huipulle-projektissa.  
 
Harjoitukset 
 
Taitoharjoituksia järjestetään läpi vuoden, erillinen ohjelma, joka viedään nettisivuille. 
Talvikaudella sählyvuoro , jumppa Lyseolla ja torstaisin juoksukoulu kaikenikäisille kalenterin 
mukaan. Tiistaisin käydään talvikaudella Kuortaneella hallitreeneissä. Talvikaudella osallistutaan 
sunnuntaisin talvirasteille. 
Taitoharjoitusten osalta tehdään myös yhteistyötä naapuriseurojen ja Epsu:n kanssa. 
Kaudelle 2022 on laadittu ohjeellinen vuosikalenteri päivätasolla joka liitteenä. 
  
 
Leirit 
 
Leirityksen pääpaino on teemoitetuissa taitopuolen harjoituksissa mitä kotiolosuhteissa on vaikea 
laadukkaasti toteuttaa. Kartutetaan maastopankkia, kokemusta ja luodaan yhteishenkeä. 
Vuosittain pyritään 20:een leiripäivään. 
 
Osallistutaan Leimaus-leirille kesäkuun alussa. Tavoitteena on saada leirille noin kaksikymmentä 8–
18 -vuotiasta suunnistajaa. Kevätleiri pidetään Varsinais-Suomessa huhtikuun lopulla, paikka avoin 
tai mahdollisesti Ahvenanmaan leiri sekä talvileiri Portugalissa (koronavaraus). Kesällä ja talvella 
pidetään päiväleirejä. Syksyllä Sm-leiri ja syysleiri paikkana esim. Kalajainen, Lakeaharju, Vuokatti 
ym. 
 



 
 
Kilpailuista 

 
SM-kisat R1, SM-viestit, Jukolan viesti, NUJU, Undomens Tiomila, Nuorisoviesti, 25-Manna, 
Oravapolkuviestit ja Viestiliiga ovat seuran tärkeimpiä kisoja. 
 
Testaus 
 
Kaksi kertaa vuodessa tasotesti Kuortane  (alle 14v 1000m testi ja yli 14v maitohappotesti) 

Kesällä ja syksyllä 3000m/5000m testi sekä Suhu ominaisuustestit. Komia Flow:n talvijuoksusarja 
toimii talvella kuukausittaisena testinä. 

 
Tulevaisuuden tavoitteet 
 
Lakia Jukola 2024 projekti 
Tavoitteena on olla 30 joukossa molemmissa viesteissä. Tavoitteen saavuttamiseksi 
valmennusryhmien toiminta pitää olla aktiivista ja seuran tukea taloudellisesti tavoitteen asettamia 
vaatimuksia. Jotta tavoite olisi realistinen tarvitaan tukea myös ulkopuolelta seurasiirtojen 
muodossa. Jussi tiimissä pitäisi olla vähintään 10 urheilijaa ja Venla tiimissä 6. 
Valmennusryhmistä, budjetista ja Rajun suunnistajan polusta lisää liitteissä. 
 
Nuorten Jukola 2023 projekti 
Tavoitteeksi on asetettu 2018 palaverissa sijoittuminen 5 joukkoon. Tavoitteen saavuttamiseksi 
valmennusryhmän toiminnan pitää olla aktiivista ja seuran tukea taloudellisesti tavoitteen 
asettamia vaatimuksia. Vahva suunnistuskoulutoiminta tukee tavoitetta. 
 



 
 
 
 
Valiokunnan muut toimintamuodot 
 
Kulukorvausjärjestelmä 
Seura ylläpitää H/D14–20 -sarjoissa kulukorvausjärjestelmää. Kulukorvaus on seuran kannustus- ja 
valmennustuki, jota maksetaan arvokisamenestyksen (SM- ja AM-kisat) perusteella toteutuneiden 
kulujen perusteella. Kulukorvauksen hakuaika on vuosittain kaksi viikkoa viimeisen SM-kisan 
jälkeen. Säännöt ja hakuohjeet ovat seuran nettisivulla. Edut päivitetty 2021. 
H/D21 sarjassa kulukorvaukset sovitaan urheilijasopimuksessa. 
 
 
       
3. Kuntosuunnistusvaliokunta 
 
Iltarastitoimintaa jatketaan siten, että iltarastit ovat jatkossa aina maanantaisin ja liput pidetään 
maastossa omatoimirasteina loppuviikon ajan. Alkukauden torstain iltarastipäivästä luovutaan 
selkeyden vuoksi. Uskotaan, että omatoimirastilaisia on jatkossakin paljon. Perinteisen 
suunnistuksen ratavaihtoehtoja on edelleen neljä: A- rata 6-8 km vaikea, B- rata 4-5 km melko 
vaikea, C- rata 2,5-3 km melko helppo ja D- rata n. 2 km helppo (myöskin helppokulkuinen). Lisäksi 
E- ratoja pituudeltaan 9-10 km muutamia kertoja ennen Jukolaa. Kausi aloitetaan jo huhtikuun 
puolella korttelirasteilla. Iltarastitapahtumia järjestetään noin 30. Suorituskertojen tavoite on 4000, 
johon uskotaan päästävän omatoimirastien avulla. Rastireittisuunnistus on mukana iltarasteilla 
noin 10 kertaa hyvissä maastokohteissa. Samoin pyöräsuunnistusta järjestetään muutamia kertoja. 
Syksyllä järjestetään kahdet yö-iltarastit ennen AM-yökisoja. Iltarastiviikko järjestetään Joupiskalla 
syyskuun alussa, jolloin iltarasteja on tarjolla joka päivä. Iltarastikerran hinta esitettään 



nostettavaksi 7 euroon kerta. Esitetään, että johtokunta valtuutetaan päättämään, että 
lähdetäänkö mukaan EPSU-korttiin vaiko ei, riippuen siitä millaiseksi kortti on muotoutumassa ensi 
kaudelle. 
 
Järjestetään myös talvirasteja noin joka toinen sunnuntai. Talvirastit ovat sunnuntaina 
aamupäivällä ja niitä on noin 10 kertaa. Osaottomaksu on aikuisilta 7 € kerta. Rastit ovat 
enimmäkseen kaupunkialueella, mutta voivat olla myös maastossa, jos lumitilanne sallii. Rastit 
jätetään maastoon aina seuraavaan sunnuntaihin klo 15.00 saakka.  
 

 

 
 
Vuoden 2022 kuntosuunnistusvaliokunnan jäsenet 
 
Päätettiin esittää kuntosuunnistusvaliokuntaan seuraavia henkilöitä: Harri Yli-Ilkka, Timo Svan,  
Mauno Näsi, Väinö Ojajärvi, Veli-Matti Hakala, Jarmo Ilkka ja Olavi Saari. Johtokuntaan 
valiokunnasta esitetään Timo Svahnia.  
 
4. Kartta- ja kilpailuvaliokunta 
 
Valiokuntaan esitetään 
Harri Yli-Ilkka, Hannu Nikkola, Pasi Lehtimäki, Tapio Kujala, Jussi Pasanen ja Pertti Luuri.  
 
Tärkeimmät tekeillä olevat kartat 2022 on, Joupiskan emokartan viimeisteleminen. Härjänsarven-
vuoren sekä Huhtastenkallion kartan tekeminen loppuun (Ilmajoen puolella).  
 
Hallilanvuoren karttaa laajennetaan etelän suuntaan, lähinnä iltarasti käyttöön. 



Uusia kartoitettavia, suunnistuskelpoisia alueita tutkaillaan koko ajan. 
Päivityksiä ainakin Sprintti emokartalle, sekä ylläpitäminen kaikille käytössä oleville kartoillemme.   
Tarkoitus olisi tallentaa kaikki mahdolliset kartat pilveen, niin, että sieltä olisi helppo löytää, kul-
loinkin haluttu kartta. Mahdollisimman selvä jaottelu eri kartoista. 
 
Kilpailuja järjestämme, am-keskimatkan, uudella Tipulikallion kartalla, Huissilla, 22.5.2022. Syksyllä 
KLL: Mestaruuskilpailut Jouppilanvuorella, 26-27.8.2022. 
 
5. Talousvaliokunta 
 
Talousvaliokunnan jäsenet 
 
Valiokuntaan esitetään vuodelle 2022 seuraavia henkilöitä: 
Ilkka Ruokola, Eeva-Liisa Korkeakangas, Eija Hauhia, Tommy Lemberg, Mauno Näsi ja Timo Saran-
pää. Johtokuntaan valiokunnasta esitetään Eija Hauhiaa. 
  
Seuran talous on edelleen hyvässä kunnossa huolimatta kahdesta pandemian haastamasta kau-
desta.  Taloutta hoidetaan huolellisesti ja kaikissa kustannuksia vaativissa toiminnoissa edetään 
harkiten. 
  
Varoja toimintaan pyritään hankkimaan perinteisillä keinoilla. Järjestämme tulevalla kaudella aina-
kin KLL suunnistusmestaruuskisat ja AM keskimatkan kisan. Tulevina vuosina on suunnitteilla myös 
muita isompia kisoja. Kisojen järjestäminen vaatii onnistuakseen paljon talkootyötä, joten seura-
väen toivotaan aktiivisesti osallistuvan tapahtumien järjestelytehtäviin. Polkujuoksutapahtuma on 
tarkoitus pitää jatkossakin, mahdollisesti yhteistyössä muiden tahojen kanssa.  Pukkipalvelua jat-
ketaan ja toivottavasti vapputori voidaan parin välivuoden jälkeen järjestää ensi keväänä.  Lisäksi 
erilaisiin varainhankintatempauksiin osallistutaan innokkaasti. Perinteisten yhteistyökumppanien 
kanssa pyritään jatkamaan sopimuksia ja hankkimaan uusia kumppaneita. 
Iltarastitulojen toivotaan nousevan ja toiminta-avustukset pysynevät entisellä tasolla. Mahdolliset 
hankerahoitukset pyritään myös hyödyntämään. 
Vuoden 2022 jäsenmaksuiksi valiokunta esittää 30 euroa ja perhejäsenmaksuksi 50 euroa. Kausi-
maksu 50 euroa pidetään entisellään. 

  
 

6. Muut toimihenkilöt ja johtokunnan jäsenet 

 

Seuran tiedottajaksi ja samalla johtokunnan jäseneksi esitetään Tapio Kujalaa.  

Rahastonhoitajaksi esitetään Eeva-Liisa Korkeakangasta. 

Sihteeriksi esitetään Pertti Luuria.  

Varsinaiseksi toiminnan tarkastajaksi esitetään Alli Majaa ja varalle Vesa Mäki-Ikolaa.  

Puheenjohtajaksi esitetään Ilkka Ruokolaa.   

 

 



 
 


