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1. MEIDÄN SEURAMME VISIO 
 
• Koko kunnan väestölle lapsista vaariin ja mummiin (veteraanit) tarjotaan 

mielekästä ja innostavaa toimintaa suunnistuksen parissa. 
• Ohjataan lapsia ja nuoria käyttämään luontoa liikuntakenttänä siten, ettei 

luontoarvoja rikota.  
• Tuetaan ja annetaan mahdollisuus kehittyä kansallisen- ja huipputason 

suunnistajaksi. 
• Tarjotaan mahdollisuuksia monipuoliseen liikuntaan ja elämyksiä luonnossa 

liikkumiseen. 
• Tarjotaan paljon toimintaa ja uusia harrastemahdollisuuksia.  
• Kuntorastien kävijämäärä tuplataan. 
• Tähdätään alueella 1. nuorisosuunnistuksen suhteen (<18 v). 
• Pyritään saamaan aluevalmennukseen Kalskeen väkeä. 
• Pyritään saamaan Nuorten Jukolaan oma joukkue.  
• Pyritään saamaan seuraan enemmän jäseniä ja seuratoimijoita. 
• Lisenssisuunnistajien määrää nostetaan 50 %. 
   

  Jaosto kokoaa nuoria seuratoimintaan tarjoten liikunnallisia elämyksiä kaikille 
mukana oleville: resursseja kehittyä innostuksen ja taitojen mukaan 
mahdollisimman korkealle kilpa/huippu-urheilijana lajiin katsomatta sekä 
kannustaen niitä, jotka eivät halua kilpaurheilijaksi siten, että liikunnasta 
muotoutuu heille elämäntapa.  

 
  Näemme seuramme tulevaisuudessa erittäin iskukykyisenä. 
 
 

2. MEIDÄN SEURAMME EETTISET LINJAUKSET 
   

• Ohjaajien ja muiden toiminnassa mukana olevien aikuisten tulee 
esimerkillään vaikuttaa hyviin elämäntapoihin – toisten 
huomioonottaminen, päihteettömyys, tupakoimattomuus.  

• Kaikki mukana olevat lapset/nuoret/aikuiset/veteraanit huomioidaan ja 
otetaan mukaan toimintaan (kilpailut, harjoitukset, toimitsijat ym.) 
kannustaen ja tukien heitä. 

• Toimintaa kehitettäessä selvitetään mukana olevien toiveet ja tarpeet sekä 
pohditaan, miten niihin voidaan vastata. 

• Reilu meininki lisää yleistä viihtyvyyttä ja mielekkyyttä seuratoimintaa 
kohtaan.  

• Tiedottaminen tasapuolista ja mahdollisimman hyvin saavuttavaa. 
• Toiminnasta esitettyjä ajatuksia ja ideoita kuuntelemme ”tuntosarvet 

herkkinä”.  
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3. MEIDÄN SEURATOIMINTAMME TAVOITTEET 
 
  1. Nuorisotoiminta  

 Nuorten kannustaminen liikkumaan mahdollisimman monipuolisesti ja 
säännöllisesti. 

 Tavoitteiden asettaminen kunkin nuoren omista mahdollisuuksista ja 
edellytyksistä käsin. 

 Yhteisharjoitusten (kuntopiiri, retket) järjestäminen lisää me-henkeä.  
 Yhteistyö seuran muiden lajijaostojen ja naapuriseurojen kanssa. 

 
2. Kasvatukselliset tavoitteet 

 Reilunpelinhengessä eläminen: pelisäännöt selvillä kaikilla.  
 Koulutus/ammatinhankinta urheilun edelle. 
 Rehtejä, liikunnallisia ja hyvinvoivia kansalaisia. 

 
3.   Kilpailulliset tavoitteet 

 Pyritään nostamaan kansallisiin ja erityisesti arvokilpailuihin 
osallistuvien määrää. 

 Nuoret osallistuvat myös omiin kilpailuihin.  
 Viestijoukkueet myös SM-kilpailuihin. 
 Huipuille kehittymismahdollisuuksia. 

 
4. Terveydelliset tavoitteet 

 Kaikkien liikuttaminen: harrastajamäärät kasvuun. 
 Fyysinen hyvinvointi tukee myös henkistä jaksamista.  

 
5. Taloudelliset tavoitteet 

 Rahaa toiminnan pyörittämiseen: talkooinnostuksen lisääminen. 
 Talous sille tasolle, että valmentautumista ja myös huipputasolla 

kilpailemista voidaan tukea. 
 

6.  Varustepankki 
 Nuorille varusteita seuran ”varustepankista”, jottei nuorten 

vanhempien heti tarvitse hankkia esim. suunnistuspukua ja kenkiä. 
 
  7. Näkyvyyden lisääminen 

 tehostetaan tiedottamista mm. lehtijuttuja kirjoittamalla. 
 

 
4. MEIDÄN SEURAMME (SUUNNISTUSJAOSTON) KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAPOJA 
    

• Tiedottaminen siirtynyt huomattavasti sähköiseen muotoon www-sivujen ja 
sähköpostilistan myötä (ei tavoita vielä kaikkia). Käytössä myös 
paikallislehden seurapalsta sekä puhelimet. 
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• Kilpailuihin ilmoittaja sama henkilö niin kesä- kuin talvikisoihinkin. 
Ilmoittautumiset hänelle sähköpostitse viimeistään kaksi päivää ennen 
ilmoittautumisajankohdan umpeutumista. 

• Kilpailuihin osallistumismaksujen ja matkakulujen korvauksista päätetään 
vuosittain. 

• Maksut leireille vahvistettu ja tiedotettu vuosittain. 
• Lasten suunnistuskoulun, ”Hippopolun”, osallistumismaksu 10-30€ toiminnan 

mukaan. 
• Talkootoimintaan osallistuminen vapaaehtoista mutta toivottavaa. 
• Seuratoimijoiden rekrytointi lähinnä henkilökohtaisen kontaktin kautta. 
• Seuratoimijoiden kiittäminen kaudenvaihdon yhteydessä keväällä ja 

syksyllä; tämän lisäksi koulutuskustannukset korvataan. 
 
• Toiminta muodostuu niin yhteis- kuin yksilöharjoituksistakin. Harjoittelu 

perustuu vapaaehtoisuuteen ja siinä pyritään huomioimaan kunkin yksilön 
edellytykset ja mahdollisuudet. 

• Joukkueet muodostetaan sopien ja neuvotellen: pienessä seurassa kunkin 
urheilijan ”taso” ja edellytykset tunnetaan.  

• Kaikkia kilpailemisesta innostuneita kannustetaan mukaan. Joukkueita 
pyritään mm. yhdistelemään naapuriseurojen tms. kanssa, jotta jokaiselle 
tarjoutuisi mahdollisuus osallistua.   

• Kuntorastikalenterissa tiedotetaan milloin ja missä kuntorastit järjestetään 
sekä kuka toimii illan ratamestarina. 

• Yhteistyökumppaneiden kanssa vuorovaikutus avointa ja 
molemminpuolista. 

• Päihteiden käytössä 0-linja lasten ja nuorten ollessa matkassa mukana. 
 
 

5. URHEILUSEURAMME ORGANISAATIO  
 

1. Seuran johtokunta 
 puheenjohtaja ja kuusi hallituksen jäsentä 

 
2. Jaostot lajeittain seuran lajivalikoiman mukaan 

 ampuma-/ampumahiihtojaosto 
  hiihtojaosto 
  suunnistusjaosto 
  yleisurheilujaosto 

 
  Erilaisia rooleja jaostossamme  
 

1. Puheenjohtaja 
 vastaa jaoston toimintalinjasta ja valvoo toiminnan lainmukaisuutta. 
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2. Sihteeri/rahastonhoitaja 
 vastaa jaoston kokousten järjestelyistä yhdessä puheenjohtajan kanssa. 
 vastaa pöytäkirjojen asianmukaisesta laatimisesta ja säilyttämisestä. 
 vastaa jaoston maksuliikenteen hoitamisesta ja tositteiden 

säilyttämisestä.  
 vastaa muiden juoksevien asioiden hoitamisesta, toimintasuunnitelman 

ja toimintakertomuksen kokoamisesta sekä osaltaan tiedottamisesta. 
 

3. Nuorisovastaava 
 vastaa nuorten toiminnan suunnittelusta ja esitysten teoista jaostolle. 
 vastaa ohjaajista ja nuorten kilpailuihin ilmoittautumisista. 

 
4. Karttavastaava 

 vastaa kartta-asioista ja luvituksista. 
 
5. Talkoovastaava 

 vastaa sovittujen talkoiden organisoinnista ja henkilöstön hankinnasta 
talkoisiin. 

 
6. Leikekirjanpitäjä 

 
7. Kuntorastivastaava 

 tekee suunnitelman kesän kuntorasteista ja hankkii tarvittavan 
henkilöstön hoitamaan kuntorastit. 

 
8. Kilpailuvastaava 

 vastaa kilpailuihin ilmoittautumisista ja osanottomaksujen maksamisesta. 
 
Tiedottajaa jaostossa ja seurassa ei tällä hetkellä ole nimetty. 
Suunnistusjaostossa tiedottajan rooli on jakautunut puheenjohtajalle,  sihteerille 
ja kuntorasteista vastaavalle. Kuntorastien tiedottaminen on kulloinkin 
järjestysvuorossa olevalla. 
 
 

6. OPERAATIO PELISÄÄNNÖT MEIDÄN JAOSTOSSAMME 
 

Pelisääntösopimukset lasten ja nuorten sekä vanhempien kanssa tehdään 
automaattisesti ensimmäisellä tai toisella kokoontumiskerralla. 

 
Jaostossa laaditaan kirjalliset pelisäännöt ohjeeksi kullekin ryhmälle. Ohjaajien 
tukena pelisääntökeskusteluissa on jaoston edustaja.  
 
Pyritään laatimaan niin selkeät pelisäännöt ettei erimielisyyksiä syntyisi. Mikäli 
ryhmässä kuitenkin syntyy erimielisyyksiä sovittujen sääntöjen noudattamisesta 
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tai ryhmä ei itse pysty ratkaisemaan ongelmaa, puolueeton aikuinen ratkaisee 
ongelman. 
 

7. MEIDÄN JAOSTOMME TOIMINTAMUODOT 
 

Oravapolkutoimintaa 6 – 16 –vuotiaille, jaettuna eri ikäryhmiin.  
 Saliharjoitukset talvikautena ilman osallistumismaksua. 
 Kuntorastit kaikenikäisille. 

1. Ratoja kunkin oman taitotason mukaan. 
2. Paikka vaihtuu viikoittain. 
3. Osallistumismaksu 3 €.  
 

  Kaikkien tapahtumien tiedottaminen Kangasniemen Kunnallislehden 
seurapalstalla ja lisäksi sähköisesti Kalskeen www-sivuilla. 

   
 
8. LISÄKSI 

 
• Yhteisiin tilaisuuksiin, kuten kaudenvaihto, tulee panostaa ja tehdä ne 

houkutteleviksi.  


