LAPIN SUUNNISTUS RY

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.
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Valmennus
Lapin aluevalmennustoimintaa jatkettiin entiseen tapaan uuden aluevalmentajan johdolla.
Tammikuussa leireiltiin Rovaniemellä. Toukokuussa toteutettiin yhteisleiri Keski-Pohjanmaan avryhmän 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
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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.
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 viimeinen koitos oli 6.10.2007 Pöyliövaaralla Ounasvaaran hiihtoseuran järjestämä AMyökisa, jonne kokoontui 30 uskalikkoa öisiä suunnistusratoja kiertämään. Tämä tapahtuma oli osa
Rovaniemellä viikoittain järjestettyä syksyisten yökilpailujen sarjaa.
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.

