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Yleistä 
  
EpSu:n tavoitteena on ylläpitää alueen suunnistustoiminnan  vireyttä. Haemme  yhteistyötä ja vuoro-

puhelua  alueen seurojen ja SSL:n kesken. Tavoitteena on lajimuotojen toiminnan tukeminen. Tär-
keää on saada toiminnan pohjaksi seurojen ja suunnistusväen odotukset ja tarpeet. EpSu on mm. 
mukana tukemassa nuoria valmennuksen saralla, vauhdittamassa  harrastesuunnistusta sekä oh-
jaamassa seuroja arvokisajärjestelyihin. 
  
 
Tiedotustoiminta 
 
Tärkein ja konkreettisin tiedotuskanava on yhdistyksen vuosikokoukset, jolloin seurat pääsevät suo-
raan vaikuttamaan päätöksiin. Arkistoiva tiedotuskanava on Yhdistyksen kotisivut, jonne myös kerä-
tään mm. tilastoja. Online- tyyppistä  tiedottamista  ja mielipiteiden vaihtoa käydään myös EP:n 
sähköpostilistalla ja (EPSU)  facebook -ryhmässä.   
 
Harrastesuunnistus 
 
lltarastitapahtumia järjestetään seurojen toimesta 4-5 iltana viikossa ja lisäksi talvikaudella on mah-
dollisuus osallistua kortteli- sekä syksyllä yö-cuppiin. 2014 käyttöönotettu Epsu – kortti on liikutta-
nut rastikansaa runsaasti. Kortti päivitetään 2018 tarralla. Uskomme laadukkaiden iltarastien, kort-
teli-ja yöcuppien sekä myös Epsu-kortin tuovan lisää harrastajia ensi kaudella. FIN 5- rastiviikon 
aikana  ajatuksena olisi että alueella ei järjestettäisi rastiviikon aikana muita iltarastitapahtumia, 
vaan harrastelijat osallistuisivat rastiviikon kuntotapahtumiin. Tavoitteena on  myös seurojen yhteis-
työn  ja iltarastitapahtumien laadun parantaminen. Harrastajat liikkuvat alueellamme laajasti, joten 
iltarastikalentereiden päivittäminen seurojen nettisivuille sekä SSL:n kuntorastisivustoille on tärkeää. 
Seuroja kannustetaan nuorten- ja aikuisten suunnistuskoulujen järjestämiseen, toteutus käy myös 
iltarastitapahtumien yhteydessä. SSL on lanseeraamassa uutta ”Rastilippu” nimistä sähköistä  kun-
tosuunnistuspalvelua. SSL käy vuoropuhelua alueiden/ seurojen kanssa.   
 
Kilpailutoiminta   
 
Arvokisajärjestelyissä merkittävin tapahtuma on FIN 5 Rastiviikko 15.7- 20.7.18. Järjestelyistä vas-
taavat Lapuan Virkiä ja Rasti-Jussit. Opiskelijoiden MM-suunnistukset järjestetään Kuortaneen Ur-
heiluopiston toimesta 15.7- 21.7.18. Lakeuden viestiä viedään ennen rastiviikkoa, eli 14.7.18. Am-
kilpailuja järjestetään entiseen tapaan, kaikkiaan 17 sekä 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 2018 Kyky-ryhmän toiminnalle haetaan vetäjää. Tarkoituksena on järjestää alueellista leiri-
tystä tavoitteellisesti harjoitteleville nuorille. Mikäli ryhmälle ei löydy vetäjää, toteutetaan leirit seu-
rojen keskinäisenä yhteistyönä. 
 
 
Koulutustoiminta 
 
Tavoitteena on järjestää ratamestari- ja lastenratamestarikoulutuksia tarpeen mukaan. Ratamestari-
seminaari on tulossa Etelä-Pohjanmaalle 20.-21.1.2018.  Lasten-  ja nuorten ratojen laatiminen -
koulutus pidetään to 8.3.2018 klo 18-21 Seinäjoella Rajulassa, Tapiolantie 5, Seinäjoki. Rtm II- luo-
kan kortin päivityskoulutus Lapualla 8 ja 15.2.18. ”Rastilippu” koulutus pidetään kevään aikana. 
Seuroilta odotetaan koulutukseen liittyviä aloitteita ja tarvittaessa yhteydenottoa myös suoraan 
suunnistusliittoon. Koulutustapahtumista tiedotetaan alueen sähköpostilistalla ja EpSu:n nettisivuilla.   
  
 
Nuorisotoiminta 
   
Tavoitteena on päivä- ja viikonloppuleirien järjestäminen alueen seurojen yhteistyönä säännöllisesti 
talvi- ja kesäkaudella. Kultaisen kompassin Finaali järjestetään vuonna 2018 Kirkkonummella, jonne 
pyritään kasaamaan 2 joukkuetta edustamaan EpSu:a. Jatketaan edelleen liiton vetämää lasten ra-
tojen alueellista tukemista ja valvontaa. Alueellinen valvoja/neuvonantaja toimii aina ratamestarei-
den ja valvojien tukena. Tavoitteena on edelleen kasvattaa osallistujamääriä nuorten sarjoissa. 
 
 
Talous (ks. talousarvio)  
 
Yhdistyksen  talouden tulolähteinä ovat  jäsenmaksut ja  am-kilpailuverot. Eri toimintasektoreilla 
kustannuksista osa tulee osallistujien maksettavaksi mm; aluevalmennus, nuorisotoiminta ja koulu-
tus. Aktiivinen osallistuminen aluekisoihin tuo parhaiten tuottoa yhdistyksen taloudelle, mikä mah-
dollistaa toteuttaa tulevien kausien 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.  Tällöin löytyy arkisto kaikista valmiiksi tehdyistä kartoista. Karttanumero on aina 
hyvä pyytää, jos esim. kartan päivitys on vähänkin suurempi ja varsinkin silloin, kun kyseessä on 
alueen uusintakartoitus. Tärkeää on myös päivittää kartoittajarekisteri yhteystietoineen. Näin heidän 
osaaminen palvelisi aluetta. 
  
  


