Keski-Pohjanmaan suunnistus ry

Sivu 1 / 4

TOIMINTAKERTOMUS
2017
1. Yleistä
Keski-Pohjanmaan Suunnistus on vastannut toiminta-alueensa suunnistustoiminnan koordinoinnista
Suomen Suunnistusliiton aluejärjestönä 21 vuoden ajan. Yhdistyksen jäseninä on 19 seuraa, joista kolme on
suunnistuksen erikoisseuroja, muissa toimitaan yleisseuran lajijaostona.
Talouden perustana ovat seurojen jäsenmaksut, alueellisten kilpailujen kilpailijamaksut, am-mitalien
myyntituotto, suunnistuskalenterin tuotto ja toiminnantukemiseen saadut avustukset.
Yhdistyksen talous on tasapainossa, ja vuosittain on voitu jakaa myös kannustusstipendejä
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti menestyneille suunnistajille.
Vuoden 2017 merkittävin saavutus oli alueen viestin jatkuminen KPO-viestinä. Ylivieskan Kuulan
suunnistajat organisoivat 1. viestin ja jatkossa KPO-viesti kulkee pitkin maakuntaa. Viesti on Kepsun
lippulaiva ja pyrimme kehittämään sitä merkittäväksi ja laadukkaaksi suunnistustapahtumaksi myös
alueemme ulkopuolisille.
Alueemme huiput ovat maajoukkueissa. Hiihtosuunnistuksen maajoukkueen leiriryhmässä 2017-2018
aluetta edustaa Anssi Koirikivi, RasTiimi ja pyöräsuunnistuksen maajoukkueessa ovat Ruska Saarela, KoS ja
Samuli Saarela, KoS.

2. Hallinto
Yhdistyksen korkein päättävä elin on vuosikokous, jossa valitaan hallitus toimintaa järjestämään,
hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilikertomus ja hyväksytään tulevan
vuoden toimintasuunnitelma.
Vuosikokous pidettiin Eskolan kyläpalvelukeskuksessa 3.2.2017. Paikalla oli 21 edustajaa yhteensä
kahdeksasta seurasta. Kokouksessa palkittiin myös menneen toimintavuoden menestyjiä.
Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana viisi kertaa. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oma
vastuusektorinsa yhdistyksen toiminnassa.
Hallituksen kokoonpano ja tehtäväjako:
Päivi Lassila
Timo Ronkainen (Martti Joensuu)
Erkki Koivukangas (Aija Tilvis)
Sami Finnilä (Markku Vesisenaho)
Eero Kattilakoski (Timo Mattila)
Olli-Pekka Kurikkala (Kirsi Venetjoki)
Jarmo Nivala (Pirkko Ekdahl)
Hanna Perkkiö (Eero Junkala)
Marianne Ukskoski (Raine Jussinmäki)

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja, kuntosuunnistusvastaava
sihteeri
hiihtosuunnistusvastaava
kilpailuvastaava, karttavastaava
valmennuksen koordinaattori
pyöräsuunnistusvastaava
tiedotusvastaava
nuorisovastaava

Keski-Pohjanmaan Liikunta on tuottanut yhdistyksen toimistopalvelut. Keplin toimisto toimii myös
materiaalivarastona.
Suomen Suunnistusliiton valtuustossa on alueen edustajana ollut Päivi Lassila, varalla Timo Ronkainen ja
Eero Kattilakoski.
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3. Tiedotustoiminta
Kotisivut ja fb
Kotisivut pohjautuvat Sporttisaitti-sivustoon. Ylläpidosta ja kehittämisestä ovat vastanneet Keplin toimisto
ja hallituksen tiedotusvastaava Hanna Perkkiö. Kotisivuilla pyritään antamaan kokonaiskuva toiminnasta ja
tiedottamaan ajankohtaisista asioista. Uutena tiedotuskanavana otettiin käyttöön facebook.
Jäsentiedotteet
Jäsenyhdistyksille sähköisesti toimitetuilla tiedotteilla on pyritty tavoittamaan seurat tarpeen tullen.
Suunnistuskalenteri
Kalenteria valmistettiin 600 kappaleen painos jaettavaksi ilmaisjakeluna alueen suunnistajille seurojen
välityksellä. Kalenteriin on koottuna kattavasti vuoden toiminnot ja tarpeelliset yhteystiedot. Sen
ilmoitustuotolla on myös suuri merkitys yhdistyksen taloudelle, tuottoa on käytetty niin toiminnan tukena
kuin suunnistajille jaettuina stipendeinä. Kalenteri valmistui huhtikuussa ennen kesän suunnistuskauden
käynnistymistä.
Kalenterin sisältö löytyi kokonaisuudessaan myös yhdistyksen kotisivuilta.

4. Koulutus- ja valmennustoiminta
Järjestetyt koulutukset
Lasten ja nuorten kilpailunjärjestäjäkoulutus Haapajärvellä 30.3. Mukana 20 osallistujaa.
Condes-ratasuunnittelukoulutus keväällä Kokkolassa. Mukana n.20 henkilöä.
Valmennustoiminta
Seuroissa on omia ja muutamien seurojen yhteisiä valmennusrenkaita. Alueen rooli on ollut vähäistä.

5. Nuorisotoiminta
Halsuan toivo
Lasten suunnistusharjoituksia järjestettiin talven aikana sisätiloissa 18 krt, joihin osallistui keskimäärin 12.
Maastoharjoituksia 2 krt (koululaisille) osallistujia 85. Perhonjokilaakso rasteilla kirjattiin alle 16 v. 189
os.kertaa
Kalajoen Junkkarit
Keväällä Pohjankylän ala-asteen 5-6 luokkalaisille suunnistuspäivän jossa käytiin perusteet läpi ja
suunnistettiin Hiihtomajan maastossa. Oppilaita oli muistaakseni n.100 Syksyllä Tyngän ala-asteen 5-6
luokkalaiset suunnistuspäivä Hiihtomajan maastossaoppilaita n.40 Suunnistuksen ohjausta saa
torstairastien yhteydessä. Jukolan leiri järjestettiin viime keväänä Kokkolan suunnistajien kanssa osittain
yhdessä.
Kokkolan suunnistajat
Kokkolassa pidetiin suunnistuskoulua 20 kertaa ja osallistumiskertoja oli 1018
Nivalan suunnistajat
Nivalassa järjestetiin kaksi koululaistapahtumaa ja suunnistuskoulua pidettiin viisi kertaa.
Perhon Kiri
Iltarastien yhteydessä suunnistuskoulua lapsille ja nuorille 4 kertaa Suunnistuspäivä Halsualla, Kaustinen
Köyhäjoen koulu, Ullava Veikko Vionojan koulu
RasTiimi
Suunnistuskoulu järjestettiin viisi kertaa kevään aikana.
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6. Karttatoiminta
Raportoidut kartat
Suunnistuskartat
Sprinttikartat
Hisukartat
yht.

K-P
11
6
2
19

ÖID
10
3
13

OKM:n karttaraha vuonna 2017 valmistuneille kartoille
Kannuksen Ura
Kaustisen Pohjan-Veikot
Kokkolan Suunnistajat
Perhon Kiri
RasTiimi
Vetelin Urheilijat

323,99 €
1679,34 €
1401,56 €
1956,86 €
747,27 €
825,00 €

Ylivieskan Kuula

92,57 €

Samuli Törmälä on toiminut Kepsun ja ÖID:n yhteisenä kartta-asiamiehenä. Alueiden yhteiseen
karttaryhmään ovat kuuluneet pj. Eero Kattilakoski, Måns Åkerblom (ÖID) ja Markku Törmä sekä esittelijänä
kartta-asiamies. Ryhmän ei ole tarvinnut kokoontua kertaakaan vuoden aikana.

7. Kuntosuunnistus
Iltarastien taso on edelleen korkea vaikka määrissä on pientä laskua. Am- ja kansallisten kilpailujen
yhteydessä toteutetuilla kuntorasteilla osallistujamäärät ovat selkeästi kasvussa.
Kauden 2017 aikana järjestettiin 167 (-1) kuntosuunnistustapahtumaa. Suorituksia kertyi yhteensä 18 413,
vähennystä 429 suoritusta. Keskimääräinen osallistujamäärä 110 (-2). Liikuntaseteli maksuvälineenä on
käytössä useilla iltarasteilla. Tulostekartta on käytössä kaikilla iltarasteilla. Aloittelevien suunnistajien
opastusta on järjestetty miltei kaikkien rastirenkaiden alueella useita kertoja. Kokkolan Suunnistajat on
mukana pilottiseurana testaamassa uutta sähköistä suunnistajan palvelua, Rastilippua. Käytössä
testaaminen alkaa keväällä 2018.
Rastiretki
Järjestävät seurat: Himangan Urheilijat , Kannuksen Ura , Lohtajan Veikot
Rastiretkisaldo: 18 (-2) tapahtumaa, joissa yhteensä 1193 suoritusta (+19). Keskimäärin 66 (+7)
osallistujaa.
Perhonjokilaakso-rastit
Järjestävät seurat: Kaustisen Pohjan-Veikot, Vetelin Urheilijat, Halsuan Toivo, Perhon Kiri, OK Terjärv
Rasteja järjestettiin yhteensä 29 krt, joissa kirjattiin yhteensä 3672 (-10) suoritusta. Keskimäärin 127
osallistujaa.
Kalajokilaakson Iltarastit
Järjestävät seurat: Ylivieskan Kuula, Haapaveden Urheilijat, Kalajoen Junkkarit, Sievin Sisu, Nivalan
Urheilijat, Nivalan Suunnistajat, RasTiimi, Himangan Urheilijat ja Pyhäjärven Pohti.
Iltarasteja järjestettiin yhteensä 25. Suorituksia 2398 (-500).
Keskiarvo iltarastia kohden on 96 (-24) osanottajaa.
Nivalan Suunnistajat järjestivät omia rasteja 12 krt (+1), osallistujia 300 (+80), keskiarvo 25 (+5) osallistujaa
Kalajoen Junkkarien omilla torstairasteilla 12 krt (+1) oli 803 osallistumiskertaa (+209).
RasTiimi järjesti 10 krt (-3) omat Torstairastit. Osallistujia yhteensä 152 (-77), keskimäärin 15 (-8).
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Kokkolan Suunnistajat
Iltarasteja järjestettiin 47 (+1) kertaa , osallistujia 9517 (-61). Keskimäärin 202 (-6) osallistujaa.
Kokkolan kaupungin työntekijöille suunnistusopetusta 6x, 24 osall./kerta.
Koulutuskeskus Cydennian työntekijöille 6x, 10 osall./kerta.
Pyöräsuunnistus
14 (+2) kertaa. Osallistujia keskimäärin 27 (-4). Suorituksia 378 (+6).

8. Kilpailutoiminta
Alueen kilpailujen osanottajamäärät ovat suunnilleen entisissä lukemissa, osassa laskua ja osassa pientä
lisäystä. Kesän aluemestaruuskilpailut järjestettiin ennakko-ohjelman mukaisesti. Hiihtosuunnistusta
haittasi jälleen lumipula. Kisat pidettiin onnistuneesti mutta niitä siirrettiin ja järjestäjiä mietittiin. Sprintti ja
parisprinttiviesti kisattiin Kaustisella maaliskuussa. Samalla ratkottiin usean alueen mestaruuksia (K-P, E-P,
K-S ja ÖID). Keskimatka sekä pitkämatka järjestettiin Vetelin ja Alajärven yhteistyössä Vetelissä SM-urilla.
Kisoissa mitalit jaettiin neljälle alueelle (K-P, E-P, ÖID ja FSO). Samoin Veteli oli järjestämässä Alajärven
kanssa ansiokkaasti SM-keskimatkan ja Lumi-Toukolan kisoja Vetelissä.
KPO-viesti suunnistettiin ensimmäistä kertaa. Viesti on entisen Keskipohjanmaa-viestin seuraaja.
Järjestäjänä oli Ylivieskan Kuula. Viestin yhteydessä järjestettiin kuntosuunnistus. Mukana oli hienosti 77
joukkuetta, lisäystä viimevuoden viestiin 10 joukkuetta. Kuntosuunnistajia oli mukana 85 ja yhteensä
suunnistajia 214. Miesten A-sarjan voitti Vaajakosken Terä viime vuoden tapaan. Kokkolan Suunnistajat
sijoittuivat toiseksi. Naisten sarjan voittoon suunnisti Rasti-Kurikka ja toiseksi samoin Kokkolan
Suunnistajat.
Kultainen kompassi-kisa käytiin alueella ja Tampereelle finaaliin lähti edustusjoukku sijoittuen 12. Yhteensä
mukana oli 23 joukkuetta.
Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnistusviestissä Pietarsaaressa Pedersöre voitti kultaa ja Perho sijoittui
hopealle. Joukkueita oli 32, kahdeksan vähemmän kuin viime vuonna.

9. Palkittavat
Palkittavat julkistetaan vuosikokouksessa.

