Päijät-Hämeen Suunnistus ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021
Päijät-Hämeen Suunnistus ry:n toimintaa johti toimintavuoden 2021 aikana hallitus, johon kuuluivat
puheenjohtajana/kilpailu-/tiedotusohjaajana/verkkosivujen ylläpitäjänä/Nuorten-cupin pisteidenlaskijana
Aarne Mörsky (LTH), sihteerinä Sisko Anttila (LamSä), varapuheenjohtajana/koulutusohjaajana Matti
Laitinen (IHR), talousohjaajana Juha Hirvonen (LS-37), lasten ja nuorten ratojen valvojana Katja Iivonen
(AR), harrastesuunnistusohjaajana Mikko Sani (HU-46), karttavalvojana Seppo Järvinen (AR), jäseninä
Timo Nykänen (SOC Asikkala) ja Pasi Turunen (RaVa).
Hallitus piti vuoden aikana 3 kokousta joihin oli mahdollisuus osallistua myös Teams etäyhteydellä
Hallituksen ulkopuolelta alueella toimivat:
Kompassitapahtumien yhteyshenkilönä Kirsi Kiiskinen.(LS-37).
Testijuoksut Kimmo Hirvonen (LS-37) Tilinpäätöksen laati Pentti Korhonen (NaTe)
Alueellinen Suuntahuipulle yhteistyö Aleksi Anttolainen (LS-37)
Toiminnantarkastajina toimivat Kauko Suhonen (LS-37) ja Harri Kolila (SOC Asikkala).
Kevätkokous pidettiin 28.4.2021 Hollolan Salpakankaalla Lindström Oy:n kokoustilassa. Kokouksessa
hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus ja tilit sekä myönnettiin vastuuvapaus asianosaisille.
Syyskokous pidettiin 2.12.2021 Hollolan Salpakankaalla Lindström Oy:n kokoustilassa. Kokouksessa
hyväksyttiin vuodelle 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kokoukseen oli mahdollisuus osallistua
myös Teams-yhteydellä.
Kokouksessa luovutettiin seurojen edustajille vuoden palkittavien palkinnot seuroissa jaettaviksi.
Palkittuja olivat: alueen parhaat, arvokisojen mitalistit, Nuorten Suunnistus -cupin parhaat ja I-luokan
saavuttaneet alle 14-vuotiaat nuoret.
Alueen nuorille järjestettiin alueella järjestettäviin kansallisiin kilpailuihin ja aluemestaruuskilpailuihin
perustuva Nuorten Suunnistus-cup, jonka lopputulosten pistelaskuun mukaan laskettiin 8 kilpailun
pisteet. Cupin kilpailuihin osallistui 121 suunnistajaa, osallistumisia kertyi yhteensä 450.
Kompassi-tapahtumien kilpailuihin osallistujia 122, kilpailuin osallistumisia kertyi 475.
Kompassi-tapahtumien kauden päätteeksi järjestettiin kompassileiri 6.-7.11.2021. Pajulahdessa.
Leirille osallistui 70 lasta sekä 20 aikuista ohjaajina ja huoltajina.
Kompassitapahtumien järjestäjinä toimivat Asikkalan Raikas, Hollolan Urheilijat-46, Lahden
Suunnistajat-37 ja Rastivarsat.
Hiihtosuunnistuksen Hauhon Sisun kansallisten yhteyteen sovitut aluemestaruuskilpailut peruttiin
koronarajoitusten vuoksi.
Suunnistuksen pitkämatkan ja viestin aluemestaruuskilpailut pidettiin Keravan Urheilijoiden järjestämien
Suunnistavan Uudenmaan aluemestaruuskilpailujen yhteydessä. Keskimatkan aluemestaruus kilpailun
järjesti Iitin Pyrintö ja sprintti Lahden Suunnistajat -37. Yökilpailun pidettiin Kouvolan Suunnistajien
järjestämien Kaakon yökilpailujen yhteydessä. Kompassiviestin järjesti Asikkalan Raikas.
Harrastesuunnistusta järjestettiin osan kaudesta omatoimirasteina ja osan normaalina
iltarastitoimintana. Alueen seuroista 13 järjesti harrastesuunnistustapahtumia.
Alueen testijuoksuja järjestettiin Tapanilan ulkoilumajalla koronarajoitusten vuoksi vain 2 kertaa, niihin
osallistui 7 eri henkilöä tehden 12 suoritusta. Osallistujista 6 oli nuorten sarjojen suunnistajia.
Korttelikuppia ei järjestetty koronarajoitusten vuoksi.
Yökuppi ry:n toimesta järjestettiin yö-kupissa 14 tapahtumaa joita 4 omatoimirasteina.
Miry-cuppi järjesti 7 pyöräsuunnistustapahtumaa joista 2 Päijät-Hämeen Suunnistuksen alueella.
Vuoden loppupuolella käynnistyi Alueellinen Suunta Huipulle Yhteistyö.
Tiedottamiseen käytettiin alueen kotisivuja ja seurojen yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteistoa.
Alueen kotisivut osoitteessa https://phs.yhdistysavain.fi

