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Toimintasuunnitelma 2021
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.
Ajankohtaisista asioista uutisoimista pyritään lisäämään sivustolla. Lisäksi tiedottamista ja
mielipiteiden vaihtoa käydään myös kaikille avoimilla Epsu:n sähköpostilistalla, "EPSU
jäsenistölle" facebook -ryhmässä sekä uusimpana WhatsApp- ryhmässä "Epsu seurajohdolle", jonne on
kutsuttu Epsun hallituksen jäsenet sekä seurojen puheenjohtajat.
Harrastesuunnistus
Suunnistusta on voitu harrastaa 2020 alkukauden aikana korona pandemian vuoksi vain omatoimisesti,
mutta kuntosuunnistus on ollut rajoitteista huolimatta suosittua. Seurat ovat tarjonneet omatoimirastien
kartan hankkimiseksi digitaalisia tulostustiedostoja tai erilaisia noutotapoja ja metsään on voinut mennä
osallistujalle sopivaan ajankohtaan, mikä on tehnyt omatoimirasteista huippusuosittuja. 1.6.2020 lähtien on
pystytty järjestämään varsinaisia iltarastitapahtumia entiseen malliin tuttuina iltoina rajoitteet huomioiden,
ja kuntosuunnistusta on jatkettu omatoimirastein useamman päivän ajan varsinaisen iltarastipäivän jälkeen. Näin tullaan kuntosuunnistusta varmasti jatkamaan 2021, sillä omatoimirastien myötä on saatu paljon uusia kuntosuunnistajia lajin pariin, mm. perheet ovat aktivoituneet kevään etätyön ja etäkoulun lomassa, ja myös vuorotyöläiset ovat päässeet mukaan. Näin ilta- ja omatoimirastien myötä tulee ensi keväästä syksyyn olemaan alueella tarjolla kuntosuunnistustapahtumia koko viikon ajan ja talvenkin aikana
tultaneen korttelisuunnistustapahtumiakin järjestämään omatoimisesti.
Moni on innostunut suunnistamaan pimeällä, joten varsinkin talven ja syksyn aikana suositellaan heijastimien laittamista rasteille. Näin voitaneen saavuttaa lisää osallistujia myös syksyn yö-cuppiin. Omatoimirastien myötä on entistä tärkeämpää huolehtia karttojen ajantasaistamisesta ja huolellisesta opastuksesta.
Rastilippu.fi -palvelun myötä on omatoimirastien lähtöpaikka helpommin löydettävissä, joten suositellaan
tapahtumien päivittämistä palveluun.
2014 käyttöönotettu Epsu-kortti on vakiinnuttanut paikkansa eteläpohjalaisten suunnistajien kuntosuunnistusharrastuksen maksuvälineenä. Epsu-kortti päivitetään uudella vuoden 2021 tarralla ja sen hinta pysynee ensi kaudellakin 70€:ssa. Epsu-kortti käy maksuvälineenä ainoastaan ilta- ja omatoimirasteilla, ei
muissa kuntosuunnistustapahtumissa. Uskomme monipuolistuneiden ja laadukkaiden kuntorastitapahtumien sekä myös Epsu-kortin tuovan ensi kaudella lisää harrastajia lajimme pariin. Tavoitteena on myös
edelleen seurojen yhteistyön ja kuntorastitapahtumien laadun parantaminen sekä vallitsevien koronarajoitusten huomioiminen. 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.
Etelä-Pohjanmaan suunnistus ry.
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Kilpailutoiminta
Aluemestaruuskilpailuja järjestetään entiseen tapaan, kaikkiaan n. 16, sekä Lakeudenviesti ja Maakuntaviesti. Kansallisia kisoja on alueelle anottu viisi, JSR:n hisut, LapVin kevätkansalliset ja RaJun tuplasprintti.
Lisää tulossa.
Lisäksi PuSyCup sekä YöCup tapahtumat tuovat monipuolisuutta lajien harrastajille. Kisajärjestäjiä kannustetaan ja aktivoidaan seuroja järjestämään tapahtumia myös yhteistyössä.
PySun MM-kisat 2021 järjestetään kesäkuussa Kuortaneella, Alavudella (Lehtimäellä) ja Seinäjoella.
Valmennustoiminta

Pyritään yhteistyössä alueen seurojen kanssa järjestämään yhteisiä harjoitusviikonloppuja ja valmennuskoulutusta. Kannustetaan seuroja perustamaan omia harjoituspankkeja omatoimiseen harjoitteluun ja maastokokemuksen saamiseksi. Selvitetään seurojen yhteisen hanketoiminnan edellytyksiä valmennustoiminnan edistämiseksi.
Koulutustoiminta
Seuroilta odotetaan koulutukseen liittyviä aloitteita. Suunnitteilla olevia koulutuksia on seuraavasti: Laihialla SSL:n nuori suunta -ohjaajakoulutus 23.-24.1.21. Lasten ja nuorten ratojen laatiminen koulutus EteläPohjanmaalla, mikäli suunnistusliitto organisoi jälleen sellaisen.
Koulutustapahtumista tiedotetaan alueen sähköpostilistalla ja EpSu:n nettisivuilla.
Nuorisotoiminta

Kultaisen kompassin Finaaliin osallistutaan aluejoukkueilla myös vuonna 2021. Kilpailuun pyritään ka-

saamaan 2 joukkuetta edustamaan EPSUa. EPSU tukee mahdollisuuksien mukaan valittuja joukkueen jäseniä 30 €/hlö 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. Tällöin löytyy arkisto kaikista valmiiksi tehdyistä kartoista.
Karttanumero on aina hyvä pyytää alueen karttavastaavalta. Numero pyydetään aina kokonaan uusiin
karttoihin, sekä myös karttoihin, joita päivitetään melko paljon. Tärkeää on myös päivittää kartan tekijät
kartoittajarekisteriin yhteystietoineen. Näin heidän osaaminensa palvelisi aluetta.
Etelä-Pohjanmaan suunnistus ry.

