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1. Kokouksen avaus
Lapin Suunnistuksen varapuheenjohtaja Esa Turunen avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esa Turunen.
3. Kokouksen sihteerin valinta
Valittiin kokouksen sihteeriksi Jorma Pietiläinen.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
5. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuomas Virtala ja Marko Vapa
6. Toimintakertomus 2007
Esiteltiin toimintakertomus vuosikokoukselle. (liite 1)
Ehdotus:

Hallitus esittää vuosikokoukselle toimintakertomuksen hyväksymistä.

Päätös:

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2007.

7. Tilinpäätös 2007 ja vastuuvapauden myöntäminen
Esiteltiin tilinpäätös vuodelta 2007 ja luettiin tilintarkastajien lausunto.
Ehdotus:

Hallitus esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja tilivelvollisille.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja tilivelvollisille.

8. Liittymis- ja jäsenmaksut 2008
Tähän asti liittymis- ja jäsenmaksuja ei ole peritty.
Ehdotus:

Hallitus esittää, että jäsenmaksua ei peritä

Päätös:

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

9. Puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavat palkkiot
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Tähän asti puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita.
Tilintarkastajille maksetaan heidän esittämänsä laskun mukaan.
Ehdotus:

Hallitus esittää, että puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.
Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan. Matkakorvaus on 21 senttiä/km hallituksen nimeämiin tilaisuuksiin.

Päätös:

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

10. Vuoden 2008 toimintasuunnitelma ja talousarvio
Esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008 (liite).
Ehdotus:

Hallitus esittää vuoden 2008 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymistä.

Päätös:

Hyväksyttiin vuoden 2008 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

11. Hallituksen puheenjohtajan valinta
Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Puheenjohtaja Heikki Onnela valittiin
edellisessä vuosikokouksessa yhdeksi vuodeksi hänen toivomuksestaan ja hän on
näin ollen erovuorossa.
Ehdotus:

Hallitus esittää, että vuosikokous valitsee puheenjohtajan toimikaudelle 2008-09.

Päätös:

Puheenjohtajaksi toimikaudelle 2008-09 valittiin Esa Turunen.

12. Kolmen hallituksen jäsenen ja varajäsenen valinta
Hallituksen muodostavat puheenjohtajan lisäksi kuusi varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.
Hallitukseen ovat kuuluneet Tapio Pussinen (Vesa Arffman), Jorma Pietiläinen (Marja
Matila) ja Esa Turunen (Antero Karvinen), Martti Holster (Erkki Alakuijala), Pertti Itkonen (Hannu Tervo) ja Mikko Ojanaho (Soili Tolonen).
Erovuorossa ovat Martti Holster (Erkki Alakuijala), Pertti Itkonen (Hannu Tervo), Mikko Ojanaho (Soili Tolonen).
Ehdotus:

Hallitus esittää, että erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valitaan uudet jäsenet
ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös:

Hallitukseen valittiin Antero Karvinen (varaj. Marko Vapa), Mikko Ojanaho (Soili Tolonen), Tuomas Virtala (Heikki Roimela) ja Jari Määttä (Heikki Onnela).
Hallituksessa jatkavat Tapio Pussinen ( Vesa Arfman) ja Jorma Pietiläinen (Marja
Matila)

13. Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
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Nykyiset tilintarkastajat ovat Hannu Haase (Eero Vapa) ja Veli-Markku Korteniemi
(Antero Suitiala).
Ehdotus:

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Päätös:

Tilintarkastajiksi valittiin Hannu Haase (Eero Vapa) ja Veli-Markku Korteniemi (Antero
Suitiala)

14. Muut asiat
Ei ollut muita asioita.
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.30

Pöytäkirjan vakuudeksi:

__________________
Esa Turunen
puheenjohtaja

___________________
Jorma Pietiläinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulkua vastaavaksi:

__________________
Marko Vapa

___________________
Tuomas Virtala
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TOIMINTAKERTOMUS 2007
Yleistä
Suunnistusvuosi 2007 sujui myönteisissä merkeissä monella rintamalla: kuntorastikävijöiden
määrä nousi jo toisena vuonna peräkkäin merkittävästi: Kuntorastikävijöitä kirjattiin 11.180 kappaletta ja se merkitsi nousua 7,9 %. Lumirastit, tunturisuunnistus ja ensilumen hiihtosuunnistusviikkojärjestelyt onnistuivat hyvin ja erityisesti lumirastien siirtäminen maaliskuun loppupuolelle ja
SM-sprintin saaminen kilpailujen yhteyteen merkinnee paljon lajin kehitykselle. Tulevaisuus
näyttää, olemmeko onnistuneet tässä asiassa.
Lapin Susien toiminta on jo monen vuoden ajan ollut näyttävää ja edelleenkin toiminnan kasvua
osoittavat luvut ovat korkeita. Lapin Sudet nimesin vuoden tehoseuraksi juuri näiden aktiivisten
toimenpiteiden ansiosta.
Myös Rovaniemellä Ounasvaaran Hiihtoseura jatkaa edelleen aktiivista toimintaa kuntorastien
osalla, vaikka kasvuprosentti ei nyt niin huima ollutkaan. Kuitenkin 5,9 %:n kasvu merkitsi osallistujissa yli 200 suorituksen lisäystä tilastoissa. Muita suuren kehityksen prosenttilukuja esittivät Pellon
Ponsi (25 %) ja Länsi-Rajan Rasti (25,4 %).
On pakko toistaa edellisen vuoden kertomuksen sanoja: Pellon Ponnen menestys on urheilupuolella jotenkin poikkeuksellinen. Miten pieni paikkakunta pystyy kasvattamaan yhä uudelleen ja uudelleen huippu-urheilijoita. Kai se sitten on jotenkin selitettävissä Eero Mäntyrannan perinnön vaalimisena. Taivaisen veljesten lisäksi sieltä nousee toisiakin huippu-urheilijoita eturintamaan.
Tiedotuslehteä emme tänä toimintavuonna julkaisseet ja hallitus on miettinyt korvaavia toimintoja
vuoden 2008 aikana, joten palataan siihen sitten toimintasuunnitelmassa.
Taloutemme kesti hyvin pienen tappion, jonka olimme hyväksyneet jo suunnitteluvaiheessa ja kun
emme lähteneet tiedotuslehti-projektiin ollenkaan mukaan.
AV-toiminnan (Aluevalmennus) pyörittämiseen emme saaneet enää SSL:n rahoja ja se kyllä vähän
aiheuttaa hämminkiä alueellamme onhan meillä nytkin jo tosi kovia huippu-urheilijoita edustamassa maatamme kansainvälisissä kisoissa. Näyttää ikävästi siltä, että AV-varat keskitetään muutamille alueille ja otaksutaan, ettei tässä laajassa Suomen maassa huippuja ole kuin noille tämän vuoden tukirahojen saaneilla viidellä alueella. Kun vielä talkootyönä pyöritämme alueen toimintaa, niin
on varmaan aiheellista todeta se epätasapaino joka vallitsee SSL:n ja alueiden välillä. Toivottavasti
joku herää joskus miettimään toiminnan mielekkyyttä.
Harrastesuunnistus
Harrastesuunnistuksessa koettiin jälleen voimakkaan kasvun vuosi. Kuntorastien osallistujamäärät
nousivat noin 8% lähes 12 000:een suoritukseen. Prosentuaalisesti merkittävin kasvu tapahtui Ivalossa, Pellossa ja Ylitorniolla. Ounasrastien osallistujamäärä kipusi yli 4 000:n
Kuntorastien järjestämiskoulutusta varten SSL:n kouluttamat Lea Pirttilä ja Tapio Pussinen järjestivät kuusi koulutustilaisuutta eri seuroille.

Valmennus
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Lapin aluevalmennustoimintaa jatkettiin entiseen tapaan uuden aluevalmentajan johdolla. Tammikuussa leireiltiin Rovaniemellä. Toukokuussa toteutettiin yhteisleiri Keski-Pohjanmaan av-ryhmän
kanssa Sauvossa. Heinäkuussa leirikumppaneina olivat pohjoisnorjalaiset ja leiripaikkana Sörreisan maisemat. Suurimmat meriitit kirjauttivat Olli-Markus Taivainen ja Taneli Pantsar hiihtosuunnistuksen maailman- ja Euroopan mestaruuksillaan. Valmennusryhmäläisistä uusia menestyjiä syntyi
myös, kun Taneli Pantsar ja Johannes Turunen ottivat kesäsuunnistuksessa ja Tommi Uusimäki
hiihtosuunnistuksessa ensimmäiset Suomen mestaruudet/SM-mitalinsa.”

Kartoitus
Suunnistuskarttoja valmistettiin vuoden 2007 aikana Lapin läänissä kaikkiaan 36 kappaletta. Joitakin, pelkästään kuntosuunnistus ja harjoittelutoimintaa varten tehtyä karttaa ei ole raportoitu. Lapin
seurat saivat kohtalaisen hyvin kartoitustukea SSL:lta. Kartoitukseen ja kartanpiirtämiseen liittyvää
koulutusta ei järjestetty

Nuorisotoiminta
Suunnistuskoulut ympäri Lapin pyörivät säännöllisesti ja keräsivät runsaasti lapsia ja nuoria suunnistusharrastuksen pariin. Kilpailutoimintaan osallistui lapsia edellisvuotta enemmän. Minimaakuntaviestissä oli mukana 18 joukkuetta seitsemästä eri seurasta.
Pello Ponsi, Ounasvaaran Hiihtoseura, Lapin Veikot ja Kemijärven Urheilijat järjestivät kokeiluluontoisesti iltarastien yhteydessä erityisesti lapsille suunnattuja harjoituksia. Kokemukset kokeilusta
olivat sellaiset, että alue-cupin tapaisen tapahtumasarjan kehittelyä jatketaan tulevana vuonna.
Talous
Keväällä ei toteutunut LAPPI SUUNNISTAA tiedotuslehtiprojekti.
Näin lähes ainoaksi tuloksi muodostui kilpailuista saadut kilpailijamaksut 2 289,60.
Tilikauden tulos vuodelta 2007 on 1 207,86 euroa tappiollinen ja taseen loppusumma on 5 768,38
euroa.
Kilpailut
Hiihtosuunnistuskauden 2007 avasi Ounasvaaran Hiihtoseura järjestämällä avoimen PSM-kilpailun
ja PM-katsastuksen 7.1.2007. Avaukseen osallistui yli 200 kilpailijaa.
Alatornion Pirkat ja Suunta 2000 järjestivät yhdessä hiihtosuunnistuksen avoimet PM-sprintin, pitkän matkan ja –viestin sekä MM- ja EM-katsastukset pääsarjoille ja nuorille 19.-21.1.2007. Osanottajia oli päivittäin hiukan alle 200.
Suunta 2000 piti vielä 11.2.2007 Lapin AM pitkän matkan ja kansallisen hiihtosuunnistuskilpailun.
Tässä tapahtumassa osanottajamäärä jäi alle sadan.
Länsi-Rajan Rasti isännöi Lapin Lumirasteja ja SM-sprinttiä 24.-26.3. Kolmipäiväisenä järjestetty
tapahtuma onnistui hienosti keräten päivittäin yli 350 osanottajaa, eikä maanantain osanottajamääräkään ollut kuin 50 henkeä pienempi. Uusi Lapin hiihtosuunnistustapahtumien lippulaivakonsepti
on selvästi onnistunut.
Kesäkausi avattiin Lapin Veikkojen Sodankylässä 26.5.2007 järjestämillä AM-keskimatkan ja AMviestin kilpailuilla. Melko tarkkaan 100 suunnistajaa starttasi Luoston alarinteille kahdesti saman
päivän aikana.
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Kausi jatkui seuraavana viikonloppuna Ounasvaaran hiihtoseuran kevätkansallisten merkeissä
3.6.2007. Mainioon kilpailuun otti osaa melkein 150 kilpailijaa. Enemmänkin olisi metsään ja järjestäjien sujuvaan hoitoon hyvin mahtunut.
Pellon Ponsi järjesti Tornionlaakson rastipäivät 9.-10.6.2007 ja sai paikalle yli 200 suunnistajaa.
Kilpailuissa koettiin hienoja hetkiä, kun käytössä oli pääsarjoilla GPS- seuranta ja yleisö pääsi toisena päivänä mukaan takaa-ajolähdön kiihkeään tunnelmaan.
Komea osanottajamäärä eli yhteensä 600 henkeä osallistui Hetan Hukkien Kilpisjärvellä järjestämään Suomen Tunturisuunnistukseen 11.–12.8.2007 . Tunturisuunnistus käytiin komeissa maisemissa Kilpisjärvellä mahtavan Saanan kupeessa. "Kaikkien aikojen paras", kommentoivat monet
useita tunturisuunnistuksia kokeneet kilpailijat. Tunturisuunnistus on urheilutapahtumana ainutlaatuinen ja sitä kannattaa Lapin Suunnistuksen vaalia, kehittää ja markkinoida.
Lapin aluemestaruudet normaalimatkalla sekä maakuntien väliset viestiherruudet maakuntaviestissä ja minimaakuntaviestissä ratkottiin Kemijärvellä nopeissa, mutta tarkkuutta vaativissa maastoissa 18.–19.8.2007. Kemijärven Urheilijat hoiti rutiinilla tyylikkäästi lähes 200 kilpailijan 2-päiväisen
tapahtuman.
Kauden yökilpailu oli 6.10.2007 Pöyliövaaralla Ounasvaaran hiihtoseuran järjestämä AM-yökisa,
jonne kokoontui 30 uskalikkoa öisiä suunnistusratoja kiertämään. Tämä tapahtuma oli osa Rovaniemellä viikoittain järjestettyä syksyisten yökilpailujen sarjaa.
Kauden viimeinen kilpailu oli 1.12.–2.12.2007 Saariselällä pidetty Ensilumen kilpailu. Järjestelyistä
vastasi Lapin Sudet.
Tiedotus
Ulkoinen tiedottaminen onnistui hyvin toimintavuoden aikana. Lapin suunnistustoiminta oli hyvin
esillä alueen lehdissä suunnistusta urheilumuotona arvostavien ja tuntevien toimittajien ansiosta.
Lapin Suunnistuksen web – sivut olivat tärkeä tiedotuskanava ja sähköpostin avulla välitettiin ajankohtaista tietoa suunnistuksen harrastajille ja suunnistusseuroihin.
Lapin suunnistuksen netti sivut siirtyivät uuteen osoitteeseen www.lapinsuunnistus.fi .
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TOIMINTASUUNNITELMA 2008

Yleistä
Pakko toisena vuonna aloittaa epäkohdalla, jota SSL osoittaa aluevalmennustoimintaamme kohtaan: AV-ryhmän toimintaan panostaminen myös harvaanasutuille ja menestyviä urheilijoita tuottaville alueille on nostettava uudelleen pöydälle. Huippu-urheilijoita syntyy meillä Lapissa koko ajan
ja meillä arvostetaan heitä. Toivottavaa olisi, että myös SSL:n vaikutusvaltaisimmat piiritkin tämän
huomaisivat.
Myös hiihtosuunnistuksen asema ja arvostuksen nostaminen on tärkeä asia tulevalle
toimintavuodelle eli toivomme lämpimästi, että esityksemme SM-arvon säilyttämisestä Lapin Lumirastien yhteydessä hyväksyttäisiin.
Tunturinvalloittajat kohtaavat tänä vuonna Ylläksellä ja järjestäjät odottavat tuhatta kilpailijaa tunturiin. Kilpisjärven tunturisuunnistus 2007 oli menestys ja näytti käyrien nousua ja tänä vuonna odotamme Utsjoen anomusta vuoden 2009 tunturisuunnistukseen. Heillä organisaatio on tätä kirjoitettaessa jo kunnossa, joten hyvältä näyttää.
Harrastajamäärien kasvuun uskotaan edelleenkin ja nyt panostuksia odotetaan Kemi-Tornio
suunnalta. Saa nähdä, miten siellä uudistuksia saadaan toteutettua. Jäsenseuroissa Pellon Ponsi
jatkanee huipputasolla, Lapin Veikoilta odotetaan myös edelleen nousemista suunnistuksen kärkikastiin. Rovaniemi tulee varmasti laajan harrastajapohjan ansiosta nousemaan myös merkittäväksi
menestyjäksi. Tässä pieniä odotuksia tulevalle vuodelle.
Tiedotuslehden julkaisua korvaavaksi toiminnaksi olemme perustaneet markkinointijärjestelmän,
jossa kaikki alueemme kärkituotteet niputettaisiin yhdeksi kokonaisuudeksi ja markkinoitaisiin kansallisella tasolla toimiville yrityksille markkinointipaketeiksi. Tämä ensimmäinen vuosi toimisi kokeiluvuotena ja siitä tehtäisiin sitten johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset jatkoksi. Ainakin hallituksen piirissä markkinointisuunnitelma hyväksyttiin edelleenkehitettäväksi.
Muistutan uudelleen seuroja Jukolan viestin suhteen: Lappi olisi vuorossa, joten Rovaniemelle ja
Kemiin olemme suunnanneet katseemme.

Harrastesuunnistus
Kuntosuunnistustoimintaa eri seuroissa pyritään edelleenkin kehittämään. Harrastajamäärien lisäämiseen on vielä jonkin verran mahdollisuuksia. Koulutustilaisuuksien avulla pyritään kehittämään tapahtumien laatutekijöitä ja markkinointia, jolloin lisäharrastajien mukaan saaminen olisi
helpompaa. Koulutukset tapahtuvat seurojen / seurayhtymien tilaamina kullekin sopivana pakettina
räätälöitynä kevään aikana.

Valmennus ja koulutus
AV-ryhmän leirit on tarkoitus pitää seuraavasti:
13.4.–19.4.2008 Karjaalla, leiriä ennen kilpailut Raaseporissa ja leirin jälkeen Angelniemen Ankkurien kilpailut.
27.7.- 1.8.2008 Barents training camp.
Kolmas leiri syksyllä Kolilla.
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Nuorisotoiminta
Lapin lumirastien yhteydessä järjestetään alueen ratamestareille koulutus lasten ratojen ratamestaritoiminnasta. Koulutukseen kutsutaan kaikki alueen kansallisten ja aluemestaruuskilpailuiden
ratamestarit.
Alue-cup –kokeilua jatketaan edelleen. Kesäkuun aikana rakennetaan iltarastien yhteyteen hyvät
edellytykset lasten ja nuorten taitoharjoittelulle. Lapin suunnistus tukee järjestäviä seuroja kartan
tulostuskuluissa.
Valtakunnallinen Leimaus-leiri pidetään kesäkuun alussa Ikaalisissa. Lapin suunnistuksen jäsenseurojen lapsi- ja nuorisosuunnistajia kannustetaan osallistumaan suurleirille järjestämällä yhteiskuljetus jota Lapin suunnistus tukee.
Kartoitustoiminta
Suunnistuskartoituksen koulutusta järjestetään vuoden aikana niin maastokartoituksen kuin puhtaaksi piirtämisen osalta. Kurssin ajankohta päätetään myöhemmin.

Talous
Taloutta on tarkoitus rahoittaa hankkimalla yhteisiä sponsoreita alueen suurimpiin kilpailutapahtumiin esim. Tunturi suunnistus, Lapin lumirastit, Ensilumen kisat ym.
Ensilumen kisoja voitaisiin kokeilla siten että Lapin suunnistus on järjestävä elin ja kulloisenkin
paikkakunnan suunnistusseura osallistuu järjestelyihin mahdollisuuksien mukaan. Ainakin hoitaisi
niin sanotut paikalliset asiat (luvat ym.)
Tilikauden tulos on ehdotuksen mukaan ylijäämäinen 2600,00 euroa
Kilpailut

Hiihtosuunnistuksen Lapin aluemestaruuskilpailut järjestetään Rovaniemellä iltarastityyppisesti
iltakilpailuna 18.3 sopivasti ennen hiihtosuunnistuskauden päätapahtumaa Lapin Lumirasteja ja
SM-sprinttiä, jotka pidetään Keminmaassa 21.-23.3.
Kesäsuunistuskauden kilpailuavauksena toimii tänä vuonna Tornionlaakson Rastipäivät Torniossa
14.-15.6, sillä “perinteisen” OH:n kilpailun, kevätkansallisten ajankohta on nyt siirretty heinäkuulle
Koillismaan rastipäivien kalenteripaikalle.
Lapin alueella ei tänä vuonna järjestetä Pohjois-Suomen mestaruuskilpailuja, joista Barents-ottelun
yhteydessä Raahessa järjestetään 1.-3.8. pikamatkan, normaalimatkan ja viestin PSM-kilpailut.
Suomen tunturisuunnistus järjestetään Ylläksellä 9.-10.8., jonne viimevuotisen osanottajamäärän
perusteella odotetaan kenties jopa 1000 osanottajaa.
Lapin aluemestaruuskilpailun ja maakuntaviestin järjestää vuonna 2008 Länsi-Rajan Rasti 16.17.8.
Tässä yhteydessä kannattaa mainita, että Rovaniemellä järjestetään syksyllä sotilaiden SMkilpailut 27.-28.8.
Joulukuun alussa avataan hiihtosuunnistuskausi ensilumen hiihtosuunnistuskisoissa todennäköisimmin osin Lapin Suunnistuksen vastatessa järjestelyistä Ylläksen maisemissa.
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Keskimatkan ja viestin aluemestaruuskisojen pitäjä on vielä haussa. Kysellään Pellosta ja Kemijärveltä halukkuutta pitää kisat.

