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TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Yleistä
Vuoden 2015 toiminnassa pyritään jatkamaan vuonna 2013 hyvin alkanutta alueellista nuorisovalmennustoimintaa. Alueen pääkilpailujen markkinointia tullaan myös jatkamaan mm. kisojen
nettisivujen hyödyntämisellä. Koulutuspuolelle on suunniteltu mm. ratamestarikoulutusta.
Harrastesuunnistus
Kuntosuunnistustapahtumat ovat edelleen suuressa suosiossa, vaikka edeltävänä vuonna
pientä laskua osallistujamäärässä tapahtuikin. Jotta tapahtumien suosio säilyisi ja edelleen
lisääntyisi, pitää seuroilla olla tarjolla ajan tasalla olevia karttoja lähialueilta. Myös riittävän
laadukkaita ratamestareita tarvitaan, jotta kuntosuunnistajille osataan tehdä taitoa ja kuntoa
vastaavat radat. Tärkeää on myös antaa opastusta ja koulutusta aloitteleville suunnistajille.
Kokonaisten perheiden mukaan saaminen on harrastesuunnistuksen suosion kulmakiviä.
Erilaisten liikuntaseteleiden käyttö maksuvälineenä lisää suunnistuksen suosiota
työpaikkaliikuntamuotona.
Lapin Suunnistus tukee alueen seuroja järjestämällä ratamestarikoulutusta.
Lapin Suunnistuksen kotisivuilta palkista Kuntosuunnistus tehdään linkit alueen seurojen
kuntorastikalentereihin.
Lapin Suunnistus tukee alueen seuroja myös tiedottamalla käynnistyvästä kuntorastikaudesta.
Kuluneen kauden osallistujamääristä myös tiedotetaan suurelle yleisölle.
Koulutus
Koulutustarjonnassa pyritään lisäämään tarjontaa vuodelle 2015. Ratamestarikoulutusta järjestetään Rovaniemellä sekä tammikuussa että huhtikuussa. Muun koulutuksen osalta nähtiin tarpeen selvittää Nuorten seuravalmennuksen 1. tason koulutusmahdollisuutta. Koulutuksen kohderyhmä on seuran 11…17-vuotiaiden ryhmien valmentajat. Koulutus antaa seuravalmentajalle
eväitä kehittää nuorille suunnattujen harjoitusten määrää ja laatua.
Nuoriso- ja valmennustoiminta
Jatketaan Lapin Nuorten Suunnistajien ryhmää, johon on vuosittainen haku. Ryhmäläisille
tarjotaan leiritystoimintaa pääosin OH:n leirien yhteydessä sekä mahdollisella muulla leirityksellä.
Kultainen kompassi –tapahtumaan järjestetään karsintakilpailut ja joukkueen osallistumista
valtakunnalliseen tapahtumaan tuetaan. Myös Nuorten Jukolaan osallistuvia lappilaisia joukkueita tuetaan.
Kartoitustoiminta
Jatketaan toimintaa samaan malliin. Järjestetään kartoituskoulutusta tarpeen mukaan.
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Talous
Tuotot koostuvat pääosin alueella järjestettävien kansallisten kilpailuiden kilpailijamaksuista.
Menoissa suurimmat panostukset ovat nuorisotoimintaan ja menestyneiden urheilijoiden valmennustukiin. Markkinointiin panostetaan Lapin Lumirastien, Ensilumen Rastien ja
Tunturisuunnistuksen Internet-sivuja hyödyntämällä.
Kilpailut
Päätapahtumia (Tunturisuunnistusta, Ensilumen Rasteja ja Lapin Lumirasteja) pyritään edelleen
kehittämään yhteistyössä seurojen kanssa. Kilpailujen tiedotusta pyritään parantamaan mm.
nettisivu-uudistuksin. Päätapahtumien ohjeita uudistetaan tarpeen vaatiessa.
Länsi-Rajan Rasti, Suunta 2000 ja Ylläksen Rasti järjestävät Ensilumen Rastien yhteydessä
hiihtosuunnistuksen maailmancupin avauksen Ylläksellä marras-joulukuun vaihteessa.
Lapin aluemestaruuskilpailuista näyttäisi toteutuvan lähes koko suunnitelman mukainen määrä
vuodelle 2015. Lapin Veikot isännöi hiihtosuunnistuksen keskimatkaa maaliskuun puolivälissä,
Länsi-Rajan Rasti puolestaan kesäsprinttiä ja Alatornion Pirkat pitkän matkaa
Maakuntaviesteineen elokuun puolivälissä. Yökisat järjestetään mahdollisuuksien mukaan
Rovaniemellä.
Yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan kanssa on tehty siten, että Syöte-suunnistuksen ja nuorten
MM-katsastuksen aikaan kesäkuun alussa ei tulevana vuonna järjestetä Tornionlaakson
rastipäiviä. Pohjois-Pohjanmaan alueella Vihannissa järjestettävän Barentsin
mestaruuskilpailujen yhteyteen 8.-9.8.2015 pyritään saamaan mukaan myös PSM-keskimatkan
kilpailu.
Tulevia kilpailuja alueella
Lapin mestaruuskisat:
Hisu-keskimatka, Sodankylä 15.3.2015
Kesä-pitkämatka, Tornio 15.8.2015
Lapin Maakuntaviesti ja Minimaakuntaviesti, Tornio 16.8.2015
Kesä-sprintti, Ylitornio, pe 14.8.2015
Alueyö-kisa, Rovaniemi, ajankohta avoin
Muut kisat:
Lapin Lumirastit, Rovaniemi, 27.-29.3.2015
Sprintti
Erikoispitkä SM
Keskimatka
Tunturisuunnistus, Saariselkä, 1.-2.8.2015
Ensilumen Rastit ja Maailmancup, Ylläs, marras-joulukuun vaihde
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