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Suunnistuksen toimintalinja
Yleistä toimintalinjauksen tekemisestä - Arvot
Olemme yhdessä lajiliiton kanssa linjanneet jäsentemme
kanssa Suunnistusjaoston toimintaa yleisesti sekä
Olympiakomitean Tähtiseuran lähtökohtien mukaisesti. Olemme
kuunnelleet palautetta ja toivomuksia myös muiden toimintaan
osallistuneiden henkilöiden näkökulmasta (ei jäsenet).
Tavoitteena toiminnassamme on laadukas toiminta ja
kasvatuksellisuus. Vastuullisina toimijoina otamme huomioon
erityisesti metsänomistajat ja luonnon, ympäristötekijät sekä
taloudelliset tekijät kuin sen mukanaan tuomat rajoitteetkin.
Kehittääksemme toimintaamme pyrimme jatkuvasti
rekrytoimaan uusia vetäjiä ja huoltajia sekä kouluttamaan
heitä.
Yhdistyksen esittely ja taustat
Yhdistyksen nimi on Keuruun Kisailijat ry, jonka epävirallinen
nimilyhenne on KeuKis. Yhdistyksen kotipaikka on Keuruun
kaupunki Länsi-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu
13.9.1914. Seuran toiminta-alueena on Länsi-Suomen lääni.
Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen
liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että
erilaisista lähtökohdista
olevilla henkilöillä on
mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja
huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa
edellytystensä ja
tarpeidensa mukaisesti.
Tarkoitustaan seura toteuttaa:
1 Tarjoamalla
-

kunto- ja terveysliikuntaa
kilpailutoimintaa
harjoitus- ja valmennustoimintaa
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-

-

ohjaustoimintaa
ampumatoimintaa
liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, molemmille
sukupuolille ja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille
muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on
edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä
toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia
tiedotus- ja suhdetoimintaa
koulutustoimintaa

2 Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla
viranomaisten muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin,
sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja
tarpeellisten harjoituspaikkojen ja –välineiden hankkimiseen
ja hoitamiseen.
3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa.
4 Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta
sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön
kestävää kehitystä.
Toimintansa tukemiseksi seura voi
-

ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa
toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, sekä

-

hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia,
keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen
urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja
monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja
bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa
tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita.

Toimintasektorit
Keuruun Kisailijat on yleiseura, mikä tarkoittaa sitä, että
yhdistyksen siipien alla monien eri urheilulajien toimintaa.
Seuran toimintasektorit vahvistetaan kullekin vuodelle erikseen
vuosikokouksissa.
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Nykyiset toimintasektorit, lajit ovat seuraavat:
-

ampumahiihto
hiihto
koripallo (pitää taukoa)
lentopallo (pitää taukoa)
suunnistus
yleisurheilu

Yhdistyksen varsinaisen toiminnan taso on vuosittain yleensä yli
150 000 euroa.
Yhdistyksen säännöt 18 §
18 §

Jaostot, valiokunnat ja kyläosastot

”Jaostot, valiokunnat ja seuran rekisteröimättömät kyläosastot
ovat seuran talous- ja tulosvastuullisia yksiköitä, seuran
hallituksen valvonnassa. Jaostot, valiokunnat ja kyläosastot
voivat päättää sisäisesti toiminnastaan kuitenkin siten, että
seuran hallitus hyväksyy ja vahvistaa jaoston, valiokunnan tai
rekisteröimättömän kyläosaston tekemät oikeustoimet.”
Yleisseuran organisointi ja hallinto
Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus. Yleinen vuosikokous
kokoontuu vuoden aikana kahdesti: syksyllä organisoidutaan,
vahvistetaan talousarviot jaostoittain ja keväällä vahvistetaan
tilinpäätös ja seuraavan vuoden suunnitelmat.
Juoksevasta hallinnosta huolehtivat hallituksen puheenjohtaja
ja sihteeri. Lisäksi apuna on rahastonhoitajana tilitoimisto.
Yhdistyksellä ei ole palkattua henkilökuntaa.

Hallituksen (pääseuran) alaiset jaostot toimivat itsenäisesti
 toiminnallisena toimintaa tuottavana yksikkönä
 taloudellisena tulosyksikkönä
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Jaoston toimintaa johtaa johtokunta, jonka seuran vuosikokous
vahvistaa.
Suunnistuksen runkosuunnitelma
Pyrimme tuottamaan resurssiemme puitteissa nuorille
liikunnallisia tapahtumia suunnistuksen monipuolisesti eri
muodoissa:
Talvella:
 sählyvuorot ohjattuine oheisohjelmineen
 hiihtosuunnistuksen veteraanit ovat siirtyneet talvella
2017 Kisailijoihin, naisten ryhmä siirtyy HU
kilpailutoiminnan alasajon vuoksi v. 2018-19 siirtyvän
rahoituksen turvin
 talvileiri (patikka, yhteishengen kohotus)
 Lasten Laturetken Suunnistussaari-tapahtuma (hiihtäen
tai jalan, molemmat mahdollista)
 harrasteluennot (luodaan seuran vakioitu malli)
Kesällä:
 Oravapolkukoulu aloitetaan ennen iltarasteja ja tuetaan
harrastusta jatkamalla Iltarasteilla
 paikallinen Oravapolkuleiri koko seuran monipuolisen
liikuntaleirin yhteydessä – laaja virikeskaala mm.
suunnistuksen ympärille
 tuettu Iltarastitoiminta (oma RR-ratamestari, pyritään
tukemaan harrastuksen aloittamista – tähän kiinnitetään
huomiota ratamestarikoulutuksessa)
 valikoidut yhteismatkat kilpailuihin nappulaikäisille
Syksyllä:
 koulusuunnistuksen tukeminen ja jokasyksyinen
koululaisten massatapahtuma yhteistyössä Keuruun
koululaitoksen kanssa
 varttuneempien nuorten kilpasuunnistuksen
kokonaisvaltainen tukeminen, joukkuetoiminta
 Koululiikuntaliiton tapahtuman tuki oheisohjelmineen
 nuorisotapahtumien erityisesti RR-nappulaikäisten
nivominen Iltarastitapahtumien yhteyteen
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Teemme yhteistyötä nuorten osalta myös Hankasalmen
Suunnistuslukion ja Akatemia-jäsenyyksiä tukien mahdollistaen
harrastamisen aina huippu-urheiluun saakka.
Visio
Suunnistusjaoston tavoitteena on tarjota Keurusseudun nuorille
laadukasta ja monipuolista liikuntaa suunnistuksen ja
luonnossa liikkumisen eri muodoissa. Tässä keskitymme
paikallistoimintaan. Tuemme varttuneissa nuorissa
kilpailutoimintaa perinteisen urheiluseuran tavoin. Kaikki
toiminta, seuravalmennus mukaan lukien, pyrkii olemaan
kasvatuksellista, nuorten kokonaisvaltaista kehittymistä
tukevaa toimintaa. Seura tukee mahdollisuutta kehittyä myös
huippusuunnistukseen. Valmistaudumme seurassa myös
”sukupolvenvaihdokseen”.
Eettiset linjaukset
Kaikkia kannustetaan ja ohjataan tasapuolisesti. Haluamme
tarjota iloa ja mielihyvää suunnistuksen parissa kaikille ikään
katsomatta. Alle kouluikäiset tutustuvat lajiin vanhempiensa
kanssa. Kouluikäisille tarjotaan rastireitti- ja
tukireittiharjoituksia. Kehittyessään nuoret jatkavat
tehoryhmässä ja heille annetaan mahdollisuus osallistua
kilpailutoimintaan.
Seuramme pyrkii ohjaamaan päihteettömyyteen ja terveellisiin
elämäntapoihin, jossa ohjaajat ja aikuiset toimivat itse
esimerkkeinä.
Lapsia opetetaan ja rohkaistaan antamaan palautetta
suunnistussuorituksen jälkeen. Ohjaaja ja lapsi käyvät radan
yhdessä läpi rohkaisevassa ilmapiirissä.
Ohjaajille ja valmentajille annetaan mahdollisuus
kouluttautumiseen.
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Tavoitteet
Tavoitteenamme on kehittää toimijoitamme tunnistamillamme
seuraavia näkökohtia palvellen:








Kasvatukselliset tavoitteet
Urheilulliset tavoitteet
Terveelliset elämäntavat
Viihtyminen ja ilmapiiri
Eettiset tavoitteet
Taloudelliset tavoitteet
Yhteiskunnalliset tavoitteet

Toimintaperiaatteet
Toimimme yleisseuran suojissa ja siksi noudatamme sen
viitoittamia suuntaviivoja. Seuran jäsenyys tuo mukanaan myös
velvoitteita, joihin seuran lisenssisuunnistajien on sitouduttava.
Kunnioitamme yhteistyökumppaneitamme, metsänomistajia ja
ympäristöä.
Toiminnassamme pyrimme toimintaan, joka on
 rehtiä
 vastuullista
 tasapuolista
 motivoivaa ja kilpailurheilun osalta hyviin tuloksiin
kannustavaa
Jaoston, toimintasektorin organisaatio ja vastuuhenkilöt
Jaoston johtokunta
 vastaa vuosiraportoinnista pääseuran hallitukselle ja
vuosisuunnittelusta, talous mukaan lukien
Puheenjohtaja ja varapj
 hoitaa juoksevia asioita yhdessä työvaliokunnan kanssa
 organisoi juoksevaa toimintaa
 hoitaa seuran tiedottamista (erityisesti internet)
 hoitaa ilmoittautumisten maksut
 hyväksyy laskut ja hankinnat tilitoimistolle, joka valvoo
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Jaoston rahastonhoitajana toimii tilitoimisto
 hoitaa talousasiat jaostossa ja valmistelee ne pääseuran
johdolle
Oravapolkupäällikkö/-t
 vastaa ja hoitaa alle 12-vuotiaiden toiminnasta,
painopisten paikallistoiminnassa
 Oravapolkukoulun vetäjä
Nuorisopäällikkö
 vastaa alle 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien
harrastepohjalla toimivien nuorien tuesta
Seuravalmentajat
 vastaavat kilpailulliseen toimintaan liittyvän toiminnan
järjestämästä suunnistustaidon kehittämisestä
 tukevat henkilökohtaisia valmentajia ja toisin päin
vuorovaikutteisesti
 vastuu koulutussuunnittelusta ja ohjaajien osaamisesta
on puheenjohtajalla ja varapuheenjohtalla
Joukkueenjohtaja tai leirijohtaja
 vastaa ryhmän tapahtuman suunnittelusta, toteutuksesta
ja huollon järjestämisestä
 joukkueenjohtaja suunnittelee matkat jaoston
matkustussääntöjen mukaisesti (korvattavissa
kimppakyytivelvoite tai –korvaustasosääntö)
Ohjaaja
 suunnistus- tai liikuntaohjaaja huolehtii tapahtumien
ryhmien/ryhmän ohjauksesta tapahtumissa
Kilpasuunnistaja (seuran)
 on seuran jäsen ja omaa SSL:n lisenssin
Maajoukkue-/Edustussuunnistaja
 on liiton virallisen valmennusryhmän jäsen (nuorten Aryhmä jne.)
Orava
 alle 12-vuotias innokas oppimaan uusia asioita,
suunnistus kiiinnostaa – ei välttämättä vielä jäsen, eikä
lisenssiä
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Palveluryhmät
Alle 12 vuotiaat Oravapolkukoululaiset
Tuetaan aloittavaa suunnistajaa. Mukaan pääsee iltarastien
yhteydessä koulutukseen ja tapahtumiin.
Tehoryhmä
Kilpailuissa käyvät yli 12 vuotiaat lisenssisuunnistajat. Avoin
heille kaikille. Tälle järjestämme vuosittain leirit, joissa
taitoharjoittelua erilaisissa maastoissa.
Harrasteryhmä yli 12 vuotiaille ja aikuisille
Aloitetaan aktiivisempana nyt Tähtiseurakoulutusten pohjalta.
Startti iltarasteilla. Alkaa toimia kerhopohjalta. Järjestetään
yhteisiä retkiä esim. Himpanmäen tornille, jossa on kuntoilu ja
maastosuunnistus mukana. Taitojen kehittäminen ja
yhteisöllisyys etunenässä. Edistetään vanhempien lasten
suunnistustoiminnan siirtoa kilpailutoimintaan.
Huippu-urheiluryhmät
Perustuvat liiton maajoukkueryhmiin, joissa vakiomenettely
tasa-arvoisesti. Alemmissa leiriryhmissä esim. liiton
valintaleirille kutsuttuja voidaan tukea myös osanottomaksujen
osalta seuran tilanteen mukaan.
Liiton VOL ja muut alemmat valintaleirit
Alemmissa ns liiton leiriryhmissä esim. liiton valintaleirille
kutsuttuja voidaan tukea myös osanottomaksujen osalta seuran
tilanteen mukaan.
Pelisäännöt – toimintaohjeena myös keskusteluille
Tasavertainen osallistuminen, leikinomaisuus, terveelliset
elämäntavat, sanktiot rikkomuksista.
Kaikille lapsille ja nuorille taataan tasavertainen osallistuminen
toimintaan. Oravapolkukoulussa harjoitellaan ja opetellaan
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leikinomaisesti suunnistustaitoja. Ohjaajat ja aikuiset ohjaavat
omalla esimerkillään terveisiin elämäntapoihin. Lapsia
opastetaan ottamaan huomioon muut mukanaolijat.

