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EPSU TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Yleistä
EpSu:n tavoitteena on ylläpitää alueen suunnistustoiminta vireänä. Haemme yhteistyötä ja vuoropuhelua
alueen seurojen ja SSL:n kesken. Tavoitteena on lajimuotojen toiminnan monitahoinen tukeminen. Tärkeää
on saada toiminnan pohjaksi seurojen ja suunnistusväen odotukset ja tarpeet. EpSu on mm. mukana tukemassa nuoria valmennuksen saralla, vauhdittamassa harrastesuunnistusta sekä ohjaamassa seuroja
arvokisajärjestelyihin.
Tiedotustoiminta
Tärkein ja konkreettisin tiedotuskanava on yhdistyksen vuosikokoukset, jolloin seurat pääsevät suoraan
vaikuttamaan päätöksiin. Arkistoiva tiedotuskanava on Yhdistyksen kotisivut, jonne myös kerätään mm.
tilastoja. Online- tyyppistä tiedottamista ja mielipiteiden vaihtoa käydään myös EP:n sähköpostilistalla
ja (EPSU) facebook -ryhmässä.
Harrastesuunnistus
lltarastitapahtumia järjestetään seurojen toimesta jopa viitenä iltana viikossa ja niiden lisäksi talvikaudella
on mahdollisuus osallistua kortteli- sekä syksyllä yö-cuppiin. Vuonna 2014 käyttöönotettu Epsu – kortti on
liikuttanut rastikansaa ennätysmäärin. Uskomme laadukkaasti järjestettävien iltarastien, kortteli-ja yöcuppien sekä myös Epsu-kortin lisäävän harrastajamääriä myös ensi kaudella. Kortti päivitetään vuoden 2017
tarralla. Tavoitteena on myös seurojen yhteistyön ja iltarastitapahtumien laadun parantaminen. Kortin
myötä harrastajat liikkuvat alueellamme laajemmin, joten iltarastikalentereiden päivittäminen seurojen nettisivuille sekä SSL kuntorastisivustoille on tärkeää. Seuroja kannustetaan nuorten ja aikuisten suunnistuskoulujen järjestämiseen, jotka on mahdollista toteuttaa myös iltarastitapahtumien yhteydessä.
Kilpailutoiminta
Arvokisajärjestelyissä on harvinaisen vilkas vuosi - SM-kisoja: 25.2 hs-keskimatka ja Lumi-Toukola 26.2
(AlajA/VetU), 20.5 R2 Keskimatka (Raske), 2- 3.9 R1 Pitkämatka(LapVi), 2- 3.9 R2 pitkämatka (AlajA),
22- 23.9 yösuunnistus (LaihL). Myös Kuortaneen Leimaus-leiri tuo säpinää alueelle. Am-kilpailuja järjestetään entiseen tapaan, kaikkiaan 17 sekä perinteiset Lakeuden viesti ja Maakuntaviesti. Kansallisia kisoja
alueelle on anottu vajaa 10. Lisäksi Korttelicup, PuSyCup sekä YöCup tapahtumat tuovat monipuolisuutta
lajin harrastajille. Kisajärjestelyissä kannustetaan ja aktivoidaan seuroja järjestämään tapahtumia myös
yhteistyössä.
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Valmennustoiminta
Vuoden 2017 Kyky-ryhmään haku on käynnissä ja ryhmä valitaan marraskuulla 2016. Tarkoituksena on
tiivistää yhteistä toimintaa entisestään ja järjestää laadukkaita leirejä ja harjoituksia. Ryhmään tullaan valitsemaan noin 20 nuorta. Alustava leirisuunnitelma kaudelle 2017: Tammikuu: peruskestävyysleiri Lapua
Maaliskuu: kilpailumatka Danish Spring –kisoihin Tanskaan. Toukokuu: EPSU-leiri, Vöyri Kesäkuu: Leimausleiri, Kuortane. Heinäkuu: SM-leiri Alajärvellä.
Koulutustoiminta
Tavoitteena on järjestää ratamestari- ja lastenratamestarikoulutuksia tarpeen mukaan. Tiedossa on mm.
rtm-koulutus helmikuussa, II- kortin uusiminen. SSL:n muuta koulutusta pyritään saamaan myös alueelle.
Seuroilta toivotaan koulutukseen liittyviä aloitteita. Koulutustapahtumista tiedotetaan alueen sähköpostilistalla ja EpSu:n sivuilla.
Nuorisotoiminta
Tavoitteena on päivä- ja viikonloppuleirien järjestäminen alueen seurojen yhteistyönä säännöllisesti talvi- ja
kesäkaudella. Viikottaisten avoimien harjoitusten järjestäminen LapVi vetoisesti naapuriseurojen yhteistyönä. Osallistuminen kahdella joukkueella Kultainen Kompassi 2017 tapahtumaan. Panostus lasten ratojen suunnitteluun sekä kansallisissa- että aluemestaruuskilpailuissa. Alueellinen valvoja/neuvonantaja ratamestareiden ja valvojien tukena. Tavoitteena on saada osallistujamäärät kasvamaan nuorten sarjoissa.
H/D8 RRS sarjat mukaan alueen kansallisiin- ja aluemestaruuskilpailuihin.
Talous (ks. talousarvio)
Yhdistyksen talouden tulolähteinä ovat jäsenmaksut ja am-kilpailuverot. Eri toimintasektoreilla kustannuksista osa vieritetään osallistujien maksettavaksi mm; aluevalmennus, nuorisotoiminta ja koulutus. Runsaat
osallistujamäärät am-kilpailuissa tuovat vakautta taloudelle, mikä mahdollistaa toteuttaa tulevan kauden
toimintatavoitteita.

Karttatoiminta
Kaikista vuoden aikana valmistuvista kartoista tehdään karttaraportti liiton karttarekisteriin, sekä sen jälkeen lähetetään oman alueen karttavastaavalle kartta (ocad- tai jpg tiedostona tai kirjeessä), joka on
raportoitu - näin alueelta löytyy arkisto kaikista valmiiksi tehdyistä kartoista. Tärkeää on myös saada alueen kartoittajista rekisteri yhteystietoineen. Näin heidän osaamistaan olisi mahdollisuus käyttää laajemmin alueella.
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