LAPIN SUUNNISTUS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2010
Yleistä

Suunnistus vuosi 2010 oli Lapin Suunnistus ry:n osalta muutosten aikaa, sillä sekä
yhdistyksen itsensä sisällä että sen toimintaympäristössä tapahtui muutoksia, joiden kautta
toivottavasti jo lähi vuosina saadaan aikaan myös odotettavissa olevia hyviä tuloksia. Ehkä
isoin ja Lapin Suunnistus ry:n toiminnan painopistealueen eli alueen nuorten urheilijoiden
valmennuksen kannalta merkittävin muutos oli se, että koko maan
aluevalmennusjärjestelmä uusittiin vuoden 2010 aikana. Vastaus tämän uudistuksen
onnistumisesta saadaan lähivuosina, mutta jo nyt on ollut havaittavissa liiton toiminnan
taholta, että alueiden eriarvoinen kohtelu nuorten valmennukseen liittyvissä kysymyksissä
on saanut jatkoa myös tämän uuden järjestelmän myötä.
Kilpailutoiminnan osalta erityisesti laadukkaiden hiihtosuunnistuskilpailujen järjestämisessä
on tänäkin vuonna onnistuttu jo vähintäänkin aiempia vuosia vastaavalla tavalla. Erityisesti
kevään Lumirastien yhteydessä järjestetty erikoispitkänmatkan kilpailu sai arvoisensa
puitteet Ounasvaaran vaativissa maastoissa. Lisäksi myös yhdistyksen itsensä
järjestämien Ensi Lumen rastien kilpailijoille tarjoama mahdollisuus avata kilpailukausi
laadukkaissa olosuhteissa on saanut vuosi vuodelta yhä enemmän kiitosta kilpailijoiden
taholta. Tänä vuonna erityisen silmiinpistävää oli kilpailuorganisaation itsensä kehittyminen
edellisistä vuosista, mistä vielä kerran suuri kiitos mukana olleille alueen aktiiveille.
Lajin ja alueen seurojen toimintojen kannalta erityisen positiivinen asia vuoden 2010
aikana oli se, että kuntosuunnistajien suorittamien suunnistuskertojen määrä jatkoi vieläkin
tasaista kasvuaan. Erityisesti tämä kasvu on keskittynyt muutamilla isoimmille
suunnistuspaikkakunnille, mutta tänä vuonna myös vanhojen alueen seurojen
aktivoituminen harrastesuunnistuksen osalta on positiivinen asia. Vain tällaisen
laajapohjaisen harrastajajoukon kautta voimme taata myös tulevaisuudessa uusien OlliMarkusten löytymisen Lapista.
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Harrastesuunnistus
Lapin alueella järjestettiin vuoden 2010 aikana noin 200 kuntosuunnistustapahtumaa ja
suorituksia tuli kaikkiaan 12643 kpl. Kasvua oli edellisvuodesta 5 %.
Eniten osallistujia keräsi Rovaniemen Ounasrastit, joissa suorituksia kirjattiin 5646 kpl,
joka oli 14 % enemmän kuin edellisvuonna. Muita osallistujamääriä lisänneitä kuntorasteja
olivat Tornion Treffirastit, Ylitornion Rajarastit ja Pellon Iltarastit.
Alla olevassa kuvaajassa nähdään kuntorastien suoritusmäärien alueellinen kehitys.

Syksyllä 2010 kysyttiin Lapin alueen seurojen kuntosuunnistusvastaavilta näkemyksiä ja
kehitysideoita iltarastitoiminnan kehittämiseen. Seuraavat seitsemän asiaa tulivat esille:
1. Harrastesuunnistuksen näkyvyyttä on edelleen parannettava koko valtakunnassa
2. Enemmän markkinointia. Alueellisen markkinoinnin lisääminen.
3. Lapsille ja nuorille pitäisi kehittää iltarastitoimintaa heidän omilla ehdoillaan,
joilloin voitaisiin saada uusia perheitä mukaan toimintaan.
4. Karttarahaa ja kartoittajia tarvitaan uusien maastojen kartoittamiseen.
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Valmennus
AV-ryhmä on toiminut H-P Pukeman vetämänä. Leirejä on pidetty syksyllä yksi.

Kartoitus
Uusia raportoituja karttoja viime vuonna oli 17 kpl. Järjestettiin maastokartoitus ja OCADkartanpiirtokurssi Rovaniemellä 15.-16.5.2010. Kurssille osallistui 13 henkilöä eri puolelta
aluetta.

Nuorisotoiminta

Lapin Suunnistus ry lähetti joukkueen Kultainen Kompassi –cupin valtakunnalliseen
finaaliin Hollolaan syyskuussa. Joukkueen kisamatkaa tuettiin nuorisotoiminnan varoista.
Kultainen Kompassi –cupin aluellinen karsinta pidettiin neljän kilpailun sarjana, joista yksi
oli erityisesti lapsille ja nuorille suunniteltu kilpailutapahtuma. Muut osakilpailut pidettiin
kansallisten ja
aluemestaruuskilpailuiden yhteydessä.
Lapin Suunnistus ry tuki alueen Nuorten Jukolaan osallistuvia seuroja matka-avustuksella
tavoitteena innostaa seuroja osallistumaan kilpailuun. Kemi-Tornio –alueelta muodostettiin
yhteinen joukkue Nuorten Jukolaan sääntöjen näin salliessa.
Lasten kilpailutapahtuman järjestäjäkoulutus pidettiin keväällä Rovaniemellä. Mukana oli
osallistujia Kemistä, Torniosta ja Rovaniemeltä.

Talous

Lapin suunnistuksen talous perustuu kansallisten kilpailujen kilpailijamaksuista ja
Ensilumen Rasteista saatavilla tuloilla.
Toimintavuoden tulot olivat 20.321,72 € ja menot 17.398,54. Tilikauden tulokseksi
muodostui 2940,65 €. Taseen loppusumma on 14.486,39 €.

Kilpailut

Lapissa suunnistettiin vuonna 2010 SM-, kansallisia, aluemestaruuskisoja sekä runsaasti
kuntorasteja usealla eri rintamalla.
Hiihtosuunnistuksessa järjestettiin AM-keskimatka ja sprintti 16.1.-17.1 Ylitorniolla
(LänRa). SM-erikoispitkä 3.4. ja Lapin LumiRastit käytiin kevätsohjossa Rovaniemellä 2.4.4. (OH) sekä EnsiLumen Rastit ja WRE Ylläksellä 4.-5.12. (YllRa/Lapin Suunnistus).
Helatorstaina Rovaniemellä oli nuorten kilpailutapahtuma 13.5.
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Kesän vakioina olivat Torniolaakson Rastipäivät Pellossa 12.-13.6 PelPo). AM-pitkä ja
Lapin maakuntaviesti olivat Keminmaassa 14.-15.8. (S2000). Järjestyksessä 27.
Tunturisuunnistus keräsi Kiilopäälle 7.-8.8. (LapVe) yli 500 suunnistajaa. AM-sprintti ja
pariviesti rynnittiin Rovaniemen Korkalovaarassa 12.9 (OH). Lapin AM-yö suunnistettiin
Torniossa 24.9. (AlatPi). Lisäksi osallistuttiin Barents-otteluun Ruotsin Bodenissa 10-11.7.
Eli kaikkiaan seurojemme järjestettävinä oli yhdet SM-kisat, yhdeksät
kansalliset/pohjoismaiset kisat ja ainakin kahdeksat Lapin mestaruuskisat sekä
maakuntaviestit.

