LAPIN SUUNNISTUS RY

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.

LAPIN SUUNNISTUS RY
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.
Keskimatkan ja viestin aluemestaruuskisojen pitäjä on vielä haussa. Kysellään Pellosta ja
Kemijärveltä halukkuutta pitää kisat.

