KeU suunnistusjaosto

Esitys KeUn syyskokoukselle 3.11.2020

Toimintasuunnitelma 2021, suunnistus
1. Toiminnan järjestelyt; KeU – Sk Uusi
Sk Uusi on KeUn ja TVV:n yhteinen edustusseura, jonka toiminta tähtää hyvien harjoitus- ja
kilpailuolosuhteiden luomiseen H/D21 ja nuorempien sarjoissa kilpaileville lapsille, nuorille ja
aikuisille. Harjoitus- ja kilpatoiminnan suunnittelusta ja järjestämisestä vastaa Sk Uuden hallitus.
Lasten (alle 14 v) Suunnistuskoulu järjestetään yhteistyössä KeUn ja TVV:n kanssa. Kansallisissa
kisoissa lapset edustavat lähtökohtaisesti Sk Uutta.
Seniori-sarjoissa (H/D35-sarja ja vanhemmat) kilpailevat suunnistajat edustavat omaa
jäsenseuraansa.
Kaikki lapset, nuoret ja yleisen sarjan suunnistajat voivat edustaa halutessaan suunnistuskisoissa
KeUta.
Sk Uuden harjoitukset ovat avoimia kaikille jäsenseurojen suunnistajille iästä riippumatta.
Sk Uudessa ei ole henkilöjäseniä. Sk Uuden toiminnan kuluista vastaavat jäsenseurat. Kukin
jäsenseura vastaa omien jäsentensä harjoitus- ja kilpailukuluista. Yhteiset valmentaja- ja
hallintokulut jaetaan tasan. KeUlla on edustajat Sk Uuden hallituksessa. Sk Uuden yleiskokouksiin
seurat nimeävät äänivaltaiset edustajansa.
KeU tukee alle 25 vuotiaita urheilijoita Sk Uuden hallituksen määrittelemien tukisääntöjen mukaan.
Lisäksi KeU tekee urheilijasopimuksia tavoitteellisesti harjoittelevien urheilijoiden kanssa.
Urheilijasopimusten tarjoamisesta urheilijalle sovitaan yhdessä KeUn ja Sk Uuden
valmennusvastaavien kesken.
Vastuuhenkilöinä toimivat Sk Uuden hallitukseen nimetyt KeUn edustajat ja KeUn edustaja Sk
Uuden yleiskokouksissa.
Tavoitteet:
KeU osallistuu aktiivisesti Sk Uuden kilpatoiminnan kehittämiseen ja vastaa velvoitteistaan Sk
Uuden toiminnan ylläpitämisessä.
Lasten suunnistuskoulun toiminnassa mukana olleita, SM R1-ikään siirtyneitä lapsia saadaan
mukaan kilpatoimintaan.
Sk Uuden toiminnasta ja saavutuksista viestitään aktiivisesti myös KeUn toimesta.
2. Lasten suunnistuskoulu
Suunnistuskoulu järjestetään yhteistyössä KeUn ja TVV:n kanssa. Käytännön järjestelyistä sovitaan
seurojen suunnistuskouluvastaavien kesken. Toiminnasta peritään toimintamaksu, jonka suuruus
päätetään toiminnan suunnittelun yhteydessä.
Toimintakausi jakautuu kevät- ja syyskauteen.
Lasten suunnistuskoulun vastaavana toimii Mari Hovinen.
Tavoitteet:
KeUn ja TVV:n suunnistuskouluun osallistuvien lasten määrä pysyy aiempien vuosien tasolla, noin
5-60 lasta.

Vauhti- ja taitohippojen innostaminen osallistumaan kilpailuihin.
Suunnistusharrastuksen jatkuvuus, joka ilmenee osallistumisena myös syyskaudella ja erityisesti
osallistumisena vuodesta toiseen.
Ohjaajien osallistuminen ohjaajakoulutuksiin, mm. SU-U ja SSL koulutukset.
Lasten vanhemmilla on käytössä ajantasainen ja helposti saavutettava tiedotuskanava.
Suunnistuskoulutoiminnasta viestitään aktiivisesti toiminta-alueella.
3. Suunnistustoiminta, SM R2-ryhmä
Jaosto kannustaa kaikenikäisiä suunnistajia harjoittamaan fyysistä kuntoa ja suunnistustaitoja sekä
pyrkimään parhaimpaansa kisoissa. Kannustuskeinoina ovat mm. osallistuminen Jukolan ja
Venlojen Viestiin, 25-mannaan ja Halikko-viestiin mahdollisimman suurella joukolla, osallistuminen
muihin viesteihin, mahdollisuuksien mukaan rastiviikkojen yhteisjärjestelyt sekä muu yhteishenkeä
ylläpitävä toiminta.
Irma-vastuuhenkilönä toimii Mia Hakuli.
Tavoitteet:
Jukolan ja Venlojen viestin, 25-mannan ja Halikko-viestin osallistuminen tukee seuran
yhteishenkeä.
Kisajärjestelyt ja muut seurahommat hoidetaan laajalla porukalla ja hurtilla huumorilla.
Jukolan Viestissä suunnistavat osallistuvat vähintään kahteen toimitsijatehtävään kauden aikana,
esim. K-U -rastit, suunnistuskoulu tai kisajärjestelyt.
Uusia toimitsijoita haetaan mukaan toimintaan hyödyntäen esim. nimenhuutoa.
4. Korvausperiaatteet
KeU vastaa urheilijasopimuksen tehneiden suunnistajien sopimuksen mukaisista harjoitteluun ja
kilpailuihin liittyvistä kustannuksista. Harjoittelu- ja kilpailukustannusten korvaaminen on sidottu
urheilijasopimukseen ja urheilija voi tällöin edustaa Sk Uutta tai KeUta.
KeU korvaa kaikki alle 25 vuotiaiden KeUn jäsenten kotimaisten kisojen osallistumismaksut,
sisältäen yhden rastiviikon. Suunnistaja voi tällöin edustaa Sk Uutta tai KeUta.
KeU maksaa Jukolan ja Venlojen Viestin, FinnSpring- , 25-manna- ja Halikko-viestien KeUjoukkueiden osallistumismaksut sekä kaikki SM- ja AM-viestien KeU-joukkueiden
osallistumismaksut.
Arvokisoihin (EM, MM) osallistumisesta urheilijan maksettavaksi tuleviin omakustannusosuuksiin
pyritään osallistumaan hakemuksen mukaan. Hakemukset tai esitykset osoitetaan KeUn
johtokunnalle.

5. Kilpailujärjestelyt
KeU järjestää sprinttisuunnistuksen EM-katsastuskilpailun (WRE) 18.4.2021 Keravalla.
Kilpailunjohtajana toimii Timo Sirola ja ratamestarina Tommi Hakuli.
14.-15.8.2021 KeU järjestää Uudenmaan alueen pitkän matkan ja viesti-AM-kisat.
Kauden aikana valmistaudutaan huhtikuussa 2022 pidettävän FinnSpring-kisan järjestelyihin, mm.
kisakartoitus tehdään kesäkauden 2021 aikana.

6. Kunto- ja harrastesuunnistus
KeU järjestää Keski-Uusimaa-rastit erillisen kalenterin mukaan sekä mahdollisesti Rakentaja-rastit.
Keski-Uusimaa –rastien vastuuhenkilönä toimii Juhani Juutilainen.
Järjestetään aikuisten suunnistuskoulu keväällä. Rehtorina Eva Rönkkö.
KeU 100-kiintorastiston ylläpitoa jatketaan.
Kiintorastiston ylläpidosta ja myös aikuisten suunnistusharrastuksen lisäämisessä käydään
neuvotteluja Keravan liikuntatoimen kanssa.

7. Kartoitus
FinnSpring 2022 kisamaaston kartoitus. AM-kisakartan päivitys. Kuntorastikäytössä olevia karttoja
ajantasaistetaan välttämättömiltä osin. Koulukarttoja päivitetään mahdollisuuksien mukaan.
Kartoitusvastaavana toimii Tommi Hakuli
8. Viestintä
Viestinnän tavoitteena on seurahengen ylläpito (KeU, Sk Uusi), mahdollistaa sujuva tiedotus seuran
jäsenille ja lasten vanhemmille sekä viestiä myönteistä laji- ja seurakuvaa Keski-Uudenmaan
alueella.
Viestinnässä hyödynnetään monipuolisesti eri kanavia.
Vastuuhenkilöt osallistuvat jäsenistölle viestintään hyödyntäen yhteisesti sovittuja kanavia ja
menettelyjä.
9. Talous
Jaoston talousarvio on osa KeUn talousarviota.
Sk Uusi maksaa S6:tta edustavien suunnistajien kulut ja velkoo KeUn jäsenten kustannukset KeUlta.
Seura-asujen tilaus tehdään osana koko seuran tilausta.
Jaoston talous tulee olemaan erittäin tiukoilla 2021.

10. Jaoston johtoryhmä
Jaoston toiminnan suunnittelua ja toteutusta varten on johtoryhmä. Kokouksista pidetään
muistioita.
Jaoston puheenjohtajana on Pertti Syrjälä ja jäseninä vastuualueiden vetäjät. Jaoston kokoukset
ovat avoimia kaikille KeUn jäsenille.
Johtoryhmään kuuluvat lisäksi
Mari Hovinen, Hippo-toiminta
Timo Sirola, Sk Uusi
Juhani Juutilainen, Keski-Uusimaa rastit
Mia Hakuli, Irma
Eila Pekkarinen, kiintorastit
Nina Asikainen, netti-sivut
Tommi Hakuli kartoitusvastaava
Reino Ruotsalainen, kirjanpito

