
EPSU TOIMINTASUUNNITELMA 2010 
 
Hallinto 
Johtokunta on jakaantunut vastuualueisiin, tavoitteena jakaa työmäärää ja yhteisissä 
kokouksissa ottaa kokeneella ja rutinoituneella ryhmällä kantaa kunkin alan ehdotuksiin. 
Tavoitteena on minimoida päällekkäistyötä ja vapauttaa aktiivisia johtokuntalaisia myös 
omien seurojensa palvelukseen. Joka toinen vuosi puolet johtokunnasta on erovuorossa. 
Hallinto käy vuoropuhelukeskustelun SLL:n kanssa kevään aluetapaamisessa. 
 
Tiedotustoiminta 
Tiedotuskanava on kotisivut, mistä löytyy ajankohtaista tietoa tapahtumista ja toiminnasta. 
Nopeaan tiedottamiseen ja mielipiteiden vaihtoon alueella on sähköpostilista.  
 
Harrastesuunnistus 
Iltarasteja järjestetään joka seurassa paikallisten suunnistusseurojen toimesta.   
Rastikansalla on mahdollisuus kokea suunnistuselämyksiä vaikka neljänä iltana viikossa 
maanantaista torstaihin, josta kiitos kuuluu seurojen työmyyrille. Tänä kesänä ensim-
mäisen kerran toteutettu EPSU:n iltarastiviikko järjestetään myös  ensi kesää, 
ajankohta on 7. - 10.6.2010. 
 
 
Kilpailutoiminta 
Arvokisojen järjestelyistä vastaavat aluella Kauhajoen Karhu ja Teuvan Rivakka 
järjestämällä yhteistyössä R 2:n SM-keskimatkan ja viestin. Aluemestaruuskilpailuja 
järjestetään  kattaen eri suunnistuslajit ja matkat, kaikkiaan 16 eri kisaa sekä 
Maakuntaviesti. Aktivoidaan pienempiä suunnistusseuroja järjestämään kilpailuja 
yhteistyössä toisten kanssa. 
 
 
Valmennustoiminta (ks. AV-raportti) 
Valmennustoiminnan puolella pyrimme jatkamaan aluevalmennustoimintaa. Alue ei ole 
muutamaan vuoteen saanut SSL:n aluevalmennustukea. Valmennusta jatkamme viime 
vuosien mallilla: Kustannukset jakautuvat  EPSU:n, seurojen ja  urheilijoiden kesken. 
Toiminnan  kautta saamme eteenpäin pyrkiville suunnistajille  mahdollisimman tasokasta 
valmennustukea. Ohjelmaan sisältyy  koko viikonlopun  kestäviä AV-leirejä päästäksemme 
tehokkaampiin harjoitusvaikutuksiin. E-P:n yöcup järjestetään syksyllä 2010 
 
Koulutustoiminta 
Tavoitteena on järjestää alueellisia ratamestari- ja lastenratamestarikoulutuksia tarpeen 
mukaan. Suunnistusliiton muuta koulutusta pyritään saamaan myös alueelle mm;. OCAD- 
ja Hyvä seura-koulutusosioita, sekä nuorten ratamestari- ja muu ohjaajakoulutus. 
Koulutusasioita käydään läpi myös keväällä alueella järjestettävässä Aluetapaamisessa. 
 
  
 
 
 



Nuorisotoiminta 
Järjestetään  ohjaajakoulutustilaisuuksia, nuorisovastaavien tapaaminen ja 
kehittämisilta. Nuorille lyhyitä avoimia leirejä, neljän sinettiseurojen yhteistyössä. 
Tulossa on valtakunnallinen ohjaajatapaaminen 6-7.2.2010 Seurojen lasten ja nuorten 
parissa toimiville ohjaajille suunnattu tapaaminen pidetään Seinäjoella, jossa kehitetään 
lasten ratojen suunnittelua. Lisätietoa tulee loppuvuoden aikana, katso SLL sivut.  
KULTAINEN kompassi- CUP neljän kilpailun pistekisa  alueella  14-vuotiaille tytöille ja 
pojille.  Valtakunnallinen viesti järjestetään liiton puolelta, johon EP:n, alueelta 
osallistutaan. Alue maksaa osanoton ja kustannuksista  50euroa/henkilö. 
AM /Oravapolku kisoissa käytetään yhtenäistä näkyvää viitoitusta. 
  
 
Talous (ks. talousarvio) 
Yhdistyksen talouden selkärankana toimivat  jäsenmaksut, am-kilpailuverot. Tietyillä osa-
alueilla  kustannuksista osa vieritetään osallistujien maksettavaksi mm; aluevalmennus, 
koulutus ja nuorisosaroilla. Kohtalaisen vireä suunnistustoiminta alueellamme on tuottanut  
vakaan taloustilanteen, joka osaltaan tukee  eri osa-alueiden  toiminnan tukemista. 
 
 
Karttatoiminta 
Tavoite on alueen osalta, että kaikista vuoden aikana valmistuvista kartoista tehdään 
karttaraportti liiton karttarekisteriin, sekä sen jälkeen lähetettäisiin omalle alueen 
karttavastaavalle kartta joka on raportoitu, näin alueelta löytyy  arkisto kaikista valmiiksi 
tehdyistä kartoista. 
 
Epsun tukemaa yhteistä toimintaa 
Lakeuden viesti on perinteikäs ja ainut vuosittainen  kansallinen viestikisa alueella.  Epsu 
on mukana mahdollistamassa  viestin jatkuvuutta. Yö-cupin mallista  kisaketjua  
sovelletaan HiSu- ja PySu-lajimuodoissa. Syyskuun mahdollisuutta alle 14-vuotiaiden 
toimintakaudeksi pohjustetaan. Muita avauksia  ovat Rasti-Fyrryn mahdollistaminen 
jatkossa ja sekä tiivis yhteistyö KLL-piirijärjestön kanssa. 
 
 
 
 

 

 

 


