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TOIMINTAKERTOMUS 2019
1. Yleistä
Keski-Pohjanmaan Suunnistus on vastannut toiminta-alueensa suunnistustoiminnan koordinoinnista
Suomen Suunnistusliiton aluejärjestönä 23 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.
Alueemme huiput ovat maajoukkueissa. Pyöräsuunnistuksen maajoukkueissa ovat Ruska Saarela, KoS ja
nuorten haastajaryhmässä Väinö Venetjoki, KoS.

2. Hallinto
Vuosikokous pidettiin Eskolan kyläpalvelukeskuksessa 8.2.2019. Paikalla oli 12 edustajaa kahdeksasta
seurasta. Kokouksessa palkittiin myös menneen toimintavuoden menestyjiä. Hallitus on kokoontunut
toimintavuoden aikana neljä kertaa.
Jukka Korhonen
Jarmo Nivala
Hanna Perkkiö
Raine Jussinmäki

(Pirkko Ekdahl)
(Pasi santapakka)
(Eero Junkala)
(Ilkka Koskela)

Timo Ronkainen
Anne Polso
Juha Lerssi
Piia Laitala

(Martti Joensuu)
(Markku Vesisenaho)
(Vesa Peltoniemi)
(Kirsi Venetjoki)

Hallituksen kokoonpano ja tehtäväjako:
Päivi Lassila
Timo Ronkainen (Martti Joensuu)
Hanna Perkkiö (Eero Junkala)
Raine Jussinmäki (Ilkka Koskela)
Jukka Korhonen (Pirkko Ekdahl)
Piia Laitala (Kirsi Venetjoki)
Juha Lerssi (Vesa Peltoniemi)
Jarmo Nivala (Pasi Santapakka)
Anne Polso (Markku Vesisenaho)

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja, kuntosuunnistusvastaava
sihteeri
nuoriso- ja koulusuunnistusvastaava
tiedotusvastaava
kilpailu- ja karttavastaava
hiihto- ja pyöräsuunnistusvastaava
valmennuksen koordinaattori

Keski-Pohjanmaan Liikunta on tuottanut yhdistyksen toimistopalvelut. Keplin toimisto toimii myös
materiaalivarastona. Siellä olevan mitalivaraston riittävyydestä huolehtii Timo Ronkainen. Suomen
Suunnistusliiton valtuustossa alueen edustajana oli Päivi Lassila, varalla Timo Ronkainen ja Anne Polso.

3. Tiedotustoiminta
Tiedotus jäsenseuroille toimii kotisivujen, s-postin, suunnistuskalenterin ja facebookin avulla.
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Kotisivut pohjautuvat Sporttisaitti-sivustoon. Ylläpidosta ja kehittämisestä ovat vastanneet Keplin toimisto
ja hallituksen tiedotusvastaava Piia Laitala ja sihteeri Hanna Perkkiö. Jäsenyhdistyksille on lähetetty
seurakirje vuoden alussa.
Suunnistuskalenteria 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
Lasten ja nuorten kilpailunjärjestäjäkoulutus pidettiin Ylivieskassa.
Seuroissa on omia ja muutamien seurojen yhteisiä valmennusrenkaita. Alueen rooli on ollut vähäistä.

5. Nuorisotoiminta
Alueen seuroissa järjestetään suunnistuskouluja, treenipäiviä ja ohjattuja suunnistustapahtumia
koululaisille. Halsualla järjestettiin nuorille marraskuussa treenipäivä. Osallistujia oli 32.
13-14 –vuotiaiden kesken kisattiin Kultainen kompassi-cup. Kultainen kompassi-finaaliin Tampereelle
osallistui yksi joukkue, sijoitus 13.
Lasten ja nuorten ratojen valvojina toimivat Raimo Haapalehto ja Päivi Lassila.

6. Karttatoiminta
Uusia ja päivitettyjä karttoja raportoitu 19. Karttoja on raportoitu vähemmän kuin viime vuosina.

7. Kuntosuunnistus
Kuntorasteja järjestetään edelleen säännöllisesti ja aktiivisesti. Alueella on seitsemän kuntosuunnistusta
(osallistujamäärä); Rastiretki (1095) rannikon suunnalla, Perhonjokilaakso-rastit (3346), Kalajokilaakson
Iltarastit (2897) ja yksittäisten seurojen järjestämiä kuntorasteja, joita järjestävät KoS (7544), NiS (250),
KaJu (623) ja RasTiimi (188). Pyöräsuunnistus (333) oli mukana joillakin kuntorasteilla. Alueen
keskimääräinen kävijämäärä on 100 osallistujaa/tapahtuma. Viimevuoteen verrattuna kävijämäärä on
hieman noussut.
Liiton Rastilippu-sovelluksen kartalle vietiin Kokkolan lisäksi alueen muitakin kuntosuunnistustapahtumia.
Kokkolan tulokset myös näkyvät Rastilipussa.

8. Kilpailutoiminta
Alue osallistui viidellä K-P:n joukkueella SM-sprinttiviestiin, joka järjestettiin toista kertaa.
Aluemestaruuskisojen osallistujamäärä on pysynyt keskimäärin samana. Seurat huolehtivat hienosti
vuorollaan järjestämisvastuunsa. AM-kisoja järjestettiin hiihtosuunnistuksessa sprintti ja sprinttiviesti
(VetU), keskimatka (IK Kronan) ja pitkämatka (Alajärvi), suunnistuksessa sprintti (RasTiimi), keskimatka
(NiS), partio (YlivK), pitkä matka ja viesti (KPV), yö (LoVe), ja erikoispitkä (GIF) sekä pyöräsuunnistuksessa
(HimU).

Keski-Pohjanmaan suunnistus ry

Sivu 3 / 3

KPO-viestin järjesti tänä vuonna OK Botnia. Miesten sarjan voitti IF Femman,toinen oli Kokkolan Suunnistajat ja kolmas
Rasti-Kurikka. Naisissa Rasti-Kurikka otti kolmannen perättäisen voiton. Toiseksi sijoittui IF Falken ja kolmanneksi
Kokkolan Suunnistajat. Joukkueita oli 149 (2018 103 ja 2017 77). Jukola/Venla-lämppärijoukkueita oli 13 (2018 14).

Maakuntaviestin järjesti Himangan Urheilijat. Veteli voitti, Pedersöre oli toinen ja Pietarsaari kolmas.
Joukkueita oli 27 (2018 36, 2017 32, 2016 39).

