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Yleistä
Vuoden 2012 toiminnassa pyritään parantamaan suunnistuksen näkyvyyttä. Nuoriso- ja aluevalmennustoiminta ovat tärkeät painopistealueet taloudellisen tuen osalta. Kartoitustoiminnan
toivotaan jatkuvan aktiivisena, sillä alueella on useita hyviä kartan tekijöitä.

Harrastesuunnistus
Pellon ja Posion kuntorastikävijöiden lisääntyminen vuonna 2011 toivotaan jatkuvan. Rovaniemen voimakas kasvu on tasaantunut ja ensi kesä lienee arvoitus kävijämäärien suunnan osalta.
Muualla Lapissa on ollut hienoista taantumista. ratamestari ja kartoitustoimintaa tuleekin pitää
yllä mm. koulutuksin. Seurojen kuntorastien yhteyshenkilöille tulisi saada apuja mahdollisuuksien mukaan esim. seuratukia hyödyntämällä tai tiiviimmällä yhteistyöllä kunnan kanssa.

Valmennus ja koulutus
Pohjoisen aluevalmennusryhmään lapin osalta kuuluvat seuraavat urheilijat: Bergman Marjo,
Bergman Markku, Haataja Anna, Juopperi Sami-Petteri, Maijala Meri, Maijala Milla, Pantsar Jere, Uusitalo Jyri ja Vuopio Aino.
Pohjoisen alueen valmennustoiminta koostuu leireistä. Tarkoitus on järjestää neljä leiriä, joista
kolme on keväällä kahtena viikonloppuleirinä ja yhtenä viiden päivän mittaisena ja neljäs leiri
kesällä Barents maaottelun yhteydessä Kuusamossa.
Urheilijoiden ryhmämaksu 150€ sisältää seuraavaa: Viikonloppuleiri Lapin Urheiluopistolla 3.5.2. (omavastuu n. 100€), viikonloppuleiri Virpiniemen Liikuntaopistolla tai Lapin Urheiluopistolla
30.3.-1.4. (omavastuu n. 100€), kevätleiri Hankasalmen Suunnistuslukion kanssa viikolla 16,
paikka vielä avoin (omavastuu n. 300€), Barents maaottelu / leiri Kuusamossa 27.-30.7 (omavastuu n. 100€), osallistumisen toisten paikkakuntien AV-harjoituksiin, kausikyselyn läpikäynti
leirillä, henkilökohtaisen harjoittelun seurannan leireillä tapahtuvan haastattelun muodossa.

Nuorisotoiminta
Lasten ratojen ratamestarikoulutus järjestetään Rovaniemellä huhtikuussa. Kevään aikana järjestetään myös 11-14 –vuotiaille suunnattu Kultainen leiri yhteistyössä Ounasvaaran Hiihtoseuran ja Lapin Urheiluopiston kanssa.
Kultainen kompassi –cupin aluekilpailut koostuvat alueellisista tapahtumista. Aluekilpailuiden
pistelaskua uudistetaan siten, että mukaan pisteisiin lasketaan kolmen parhaan kilpailun pisteet.
Alue lähettää joukkueen Ulvilaan KK –cupin finaaliin syyskuussa tukien matkaa talousarvion
mukaisesti.
Alue pyrkii kannustamaan alueen seuroja Nuorten Jukolaan maksamalla pientä stipendiä joukkueille, jotka kisoihin lähtevät.
Ohjaajakoulutusta järjestetään yhteistyössä Pohjoispohjanmaan Suunnistus ry:n sekä
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Suomen Suunnistusliiton kanssa. Pitopaikkana todennäköisesti Posio tai Pudasjärvi.

Kartoitustoiminta
Jatketaan toimintaa samaan malliin. Järjestetään kartoituskoulutusta tarpeen mukaan.

Talous
Tuotot koostuvat pääosin kilpailijamaksuista ja Ensi Lumen Rastien tuotosta.
Menoissa suurimmat panostukset ovat nuorisotoimintaan ja aluevalmennuksen kulujen kattamiseen. Markkinointiin tullaan satsaamaan mm. toteuttamalla tunturisuunnistus.fi –sivusto.

Kilpailut
Aina niin mielenkiintoinen Lapin Maakuntaviesti tullaan järjestämään vuonna 2012 viisiosuuksisena. Tämän uudistuksen toivotaan lisäävän kilpailun jännitystä yhden miesten yleisen sarjan
osuuden jäädessä pois. Myös joukkuemäärän toivotaan lisääntyvän uudistuksen myötä.
Lapin Limirastien, Tunturisuunnistuksen, Ensi Lumen Rastien ja muidenkin kilpailujen näkyvyyttä pyritään parantamaan. Lapin Suunnistuksen nettisivut ja esimerkiksi Barent-O.com sivuston
käyttö kisainformaation jaossa on hyvä hyödyntää.
HiSu:
6.1.2011 Loppiaiskansalliset sprintti+keskimatka Keminmaa Kalli (S2000).
25.2. Umpihanki-MM (liikkuminen suksin tai jalkapeleillä) Rovaniemi (OH).
8.4.SM-ylipitkä sekä 6.-9.4. Lapin Lumirastit Pello Ritavalkea (PelPo).
14.4. AM-sprintti ja parisprinttiviesti Rovaniemi Toramo (OH).
1.-2.12. EnsiLumen Rastit (WRE?) Kiilopäällä (LapVe, LapSu ja Lapin Suunnistus).
6.12. Parisprinttiviesti (viestiliiga? Kiilopäällä (LapVe, LapSu ja Lapin Suunnistus).
Kesäsuunnistus:
17.5. ACO sprintti ja AM-keskimatka, Rovaniemi (OH).
25.5. tai syyskuun ensimmäinen viikonvaihde AM-sprintti ja –pariviesti, Tornio (AlatPi).
9.-10.6. Tornionlaakson Rastipäivät, Ylitornio (LänRa).
21.-22.7. Barents-ottelu, Kuusamo (KEV/Koillismaan Rastipäivät).
4.-5.8. 29. Suomen Tunturisuunnistus, Ylläs (YllRa).
11.-12.8. AM-pitkämatka ja Maakuntaviestit, Kemijätvi (KemijU)
21.9. AM-yö, Ylitornio (LänRa)
Kilpailuanomuksia uupuu vielä jonkin verran, joten kalenteriin saattaa tulla muutoksia. Hiihtosuunnistusten osalta on jo pystytty tekemään yhteistyötä Pohjois-Ruotsin Norrbottenin kanssa
ja yhteensattumia kisojen osalta ei juuri ole Lapin kanssa.

