http://epsu.sporttisaitti.com

EPSU TOIMINTASUUNNITELMA 2013
Yleistä
EPSU koordinoi alueen suunnistustoimintaa. Johtokunnan tehtävä on ylläpitää eri osa-alueet
toimivina, joka mahdollistaa näin toiminnan vakauden. Haemme rakentavaa yhteistyötä ja vuoropuhelua SSL:n ja alueen seurojen kesken. Alueen seurojen ja suunnistusväen odotusten ja tarpeiden tietoisuus on tärkeä pohja EPSU:n toiminnan suuntaviivoille sekä lajin kehitykselle.
Tiedotustoiminta
Tiedotuskanava on kotisivut, mistä löytyy ajankohtaista tietoa tapahtumista ja toiminnasta. Nopeaan tiedottamiseen ja mielipiteiden vaihtoon alueella on sähköpostilista. Tiedotusvastaava tekee
päivitykset sekä yhdessä Sami Saarelan kanssa vastaa kotisivujen toimivuudesta. Johtokunnan
kummiseura systeemi takaa henkilökohtaiset kontaktit. Uutuutena kokeillaan blogotyyppistä tiedotussivua.

Harrastesuunnistus
Iltarasteja järjestetään alueella paikallisten suunnistusseurojen toimesta. Harrastelijoilla on
mahdollisuus kokea suunnistuselämyksiä peräti viitenä iltana viikossa maanantaista perjantaihin.
Seuroja kannustetaan yhteisiin kausikortteihin, tasokkaasti järjestetyt rastit houkuttelevat tulemaan kauempaakin. Myös liikuntasetelin käytön mahdollistaminen iltarasteilla tukee harrastajamäärän kasvua. Seuroja kannustetaan yhteisiin tiedotteisiin/ kalentereihin sekä kokeilemaan uudentyyppisiä avauksia esim. iltarastien cup-kisoja.
Kilpailutoiminta
Arvokisajärjestelystä vastaa alueella Alajärven Ankkurit. Seura järjestää hiihtosuunnistusken SMkeskimatkan maaliskuulla. Aluemestaruuskilpailuja pidetään, kattaen eri suunnistuslajit ja matkat, kaikkiaan 16 eri kisaa sekä Maakuntaviesti. Kansallisia kisoja alueelle on anottu 6 kappaletta.
E-P:n PySu- Cup järjestetään muutaman välivuoden jälkeen. Aktivoidaan pienempiä suunnistusseuroja mukaan kisajärjestelyihin yhteistyössä toisten seurojen kanssa.
Valmennustoiminta (ks. AV-raportti)
Alueen yhteinen valmennustoiminta ei jatku täysin entisellään. Mikäli mahdollista yhteistyö KeskiPohjanmaan ja ÖID:n kesken jatkuu. Taloudellinen panostus perustunee enemmän tulokseen kuin
valmentamiseen. Yhteistyö kestävyyslajien kanssa koetaan tärkeänä. Odotamme liiton uudistuksia
AV-organisoitumisessa. Perinteikäs E-P:n yöcup (5 kisaa) järjestetään syksyllä, mutta se saa kesällä seurakseen hiljaiseloa viettäneen PySu-cupin.
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Koulutustoiminta
Tavoitteena on järjestää tarpeen mukaan alueellisia ratamestari- ja lastenratamestarikoulutuksia.
Suunnistusliiton muuta koulutusta pyritään saamaan myös alueelle. Koulutuksista tulee tietoa
EPSU:n nettisivuille.

Nuorisotoiminta
Järjestetään ohjaajakoulutusta, nuorisovastaavien tapaaminen ja kehittämisilta. Nuorille lyhyt
avoin leiri. Osallistutaan valtakunnalliseen ohjaajatapaamiseen. Kehitetään lasten ratojen suunnittelua. Kesäkauden aikana KULTAINEN kompassi- CUP neljän kilpailun pistekisa alueella 14vuotiaille tytöille ja pojille. Valtakunnallinen viesti järjestetään liiton toimesta, johon alue
osallistuu entiseen tapaan.
Talous (ks. talousarvio)
Yhdistyksen talouden tulolähteinä ovat jäsenmaksut ja am-kilpailuverot. Tietyillä osa-alueilla
kustannuksista osa vieritetään osallistujien maksettavaksi mm; aluevalmennus, koulutus. Talouden vakaa linja tukee tulevan kauden tavoitteita.

Karttatoiminta
Tavoite on alueen osalta, että kaikista vuoden aikana valmistuvista kartoista tehdään karttaraportti liiton karttarekisteriin, sekä sen jälkeen lähetetään oman alueen karttavastaavalle kartta (ocadtai jpg tiedostona tai kirjeessä), joka on raportoitu - näin alueelta löytyy arkisto kaikista valmiiksi
tehdyistä kartoista.

Epsun tukemaa yhteistä toimintaa
Lakeuden viesti on perinteikäs ja ainut kansallinen viesti alueella. Epsu on mukana mahdollistamassa viestin jatkuvuutta. Yö-cupin mallista kisaketjua sovelletaan myös pyöräsuunnistuksessa.
Toukokuussa vauhditetaan Kuntosuunnistuksen näkyvyyttä eri muodoissa.
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