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Toimintasuunnitelma 2019
Yleistä
EPSUn tavoitteena on ylläpitää alueen suunnistustoiminnan vireyttä. Haemme yhteistyötä ja vuoropuhelua alueen seurojen ja SSL:n kesken. Tavoitteena on lajimuotojen toiminnan 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. Virallinen ja arkistoiva tiedotuskanava on yhdistyksen kotisivut osoitteessa
epsu.sporttisaitti.com, jonne myös kerätään mm. kokousten pöytäkirjoja ja tilastoja ja uutisoidaan ajankohtaisista asioista. Lisäksi tiedottamista ja mielipiteiden vaihtoa käydään myös kaikille avoimilla Epsu:n sähköpostilistalla sekä "EPSU jäsenistölle" facebook -ryhmässä. Hallituksen sisäistä viestintää varten perustetaan WhatsApp-ryhmä.

Harrastesuunnistus
Kuntosuunnistustapahtumia järjestetään seurojen toimesta iltarasteina 4-5 kesäiltana viikossa, ja lisäksi
talvikaudella on mahdollisuus osallistua seurojen järjestämille korttelirasteille sekä syksyllä yö-cuppiin.
2014 käyttöönotettu Epsu-kortti on liikuttanut rastikansaa runsaasti. Kortti päivitetään uudella vuoden
2019 tarralla ja sen hinta pysynee ensi kaudellakin 70€:ssa. Epsu-kortti käy maksuvälineenä ainoastaan
iltarasteilla, ei muissa kuntosuunnistustapahtumissa. Uskomme laadukkaiden kuntorastitapahtumien
sekä myös Epsu-kortin tuovan lisää harrastajia ensi kaudella. Tavoitteena on myös seurojen yhteistyön ja
iltarastitapahtumien laadun parantaminen. Harrastajat liikkuvat alueellamme laajasti, joten iltarastikalentereiden päivittäminen seurojen nettisivuille on tärkeää. Seuroja kannustetaan nuorten- ja aikuisten suunnistuskoulujen järjestämiseen, ja niiden toteutus käy hyvin myös iltarastitapahtumien yhteydessä. Viime
vuonna SSL lanseeraama uusi Rastilippu- kuntosuunnistuspalvelua on otettu pilotointikäyttöön muutamissa alueen seuroissa. Palvelu hakee kuitenkin vielä muotoaan ja SSL käy asiasta vuoropuhelua alueiden
/seurojen kanssa.

Kilpailutoiminta
Aluemestaruuskilpailuja järjestetään entiseen tapaan, kaikkiaan 16 sekä Lakeudenviesti ja Maakuntaviesti.
Kansallisia kisoja on alueelle anottu muutamia. Alueella on SM-pyöräsuunnistuksen keskimatka ja viesti
18.-19.5.2019. Järjestelyistä vastaa Rasti-Jussit.

Valmennustoiminta
Vuoden 2019 aikana tarkoituksena on järjestää alueellista leiritystä tavoitteellisesti harjoitteleville nuorille.
Tehostetaan seurojen keskinäistä yhteistyönä leirien ja harjoitusten järjestämisessä.
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Koulutustoiminta
Ratamestariseminaari- ja Lasten- ja nuorten ratojen laatiminen koulutus järjestetään todennäköisesti EteläPohjanmaalla. Koulutuksista tiedotetaan, kun Suunnistusliitto on vahvistanut ko. koulutukset. RTM
II- luokan kortin päivityskoulutus on myös suunnitteilla keväälle. Seuroilta odotetaan koulutukseen liittyviä aloitteita. Koulutustapahtumista tiedotetaan alueen sähköpostilistalla ja EpSu:n nettisivuilla.
Nuorisotoiminta
Kultaisen kompassin Finaali järjestetään vuonna 2019 Tampereella, jonne pyritään kasaamaan 2 joukkuetta
edustamaan EPSUa. EPSU tukee mahdollisuuksien mukaan valittuja joukkueen jäseniä 30 €/henki suuruisella matka-avustuksella. Tavoitteena on jatkaa päivä- ja viikonloppuleirien järjestämistä alueen seurojen
yhteistyönä. Alueen seurojen toivotaan olevan aktiivisia leirien järjestäjinä. Jatketaan edelleen liiton vetämää lasten ratojen alueellista tukemista ja valvontaa. Alueellinen valvoja/neuvonantaja toimii aina ratamestareiden ja valvojien tukena. Tavoitteena on edelleen kasvattaa osallistujamääriä nuorten sarjoissa.
Talous (ks. talousarvio)
Yhdistyksen talouden tulot pohjautuvat jäsenmaksuihin ja AM-kilpailuveroihin. Eri toimintasektoreilla
kustannuksista osa tulee osallistujien maksettavaksi mm. aluevalmennus, nuorisotoiminta ja koulutus.
Aktiivinen osallistuminen aluekisoihin tuo parhaiten tuottoa yhdistyksen taloudelle, mikä mahdollistaa
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.
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