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 TOIMINTA-AJATUS 

 

Järjestää mahdollisemman monelle pudasjärveläiselle mahdollisuus suunnistuksen 

harrastamiseen sekä luoda lahjakkaille suunnistajille mahdollisuus kehittyä kykyjensä 

mukaan. 

 

3.  AVAINALUEET 

 

a) Toiminnan kehittäminen eri ikäryhmissä 

 

b) Uusien alueiden kartoittaminen suunnistuskäyttöön 

 

c) Syöte-Suunnistus 2017 

 

 

 

4. JAOSTON TOIMINTAPERIAATTEET 

 

Jaoston hyväksytyn toimintasuunnitelman pohjalta entinen harrastustoiminta 

säilytetään ja pyritään kehittämään sitä eteenpäin. Jaosto voi valtuuttaa henkilöitä eri 

asioiden hoidossa. 

 

 

 

 

 



5. JAOSTON TALOUSTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT 

 

Jaosto päättää taloustoiminnan linjan taloustilanteen mukaan. 

 

6. VALMENNUS-JA KOULUTUSTOIMINTA 

 

6.1 JUNIORITOIMINTA 

 

 1-12-vuotiaat: vastuuhenkilö Kirsi Alahäivälä (liite 1) 

18-20-vuotiaat: vastuuhenkilö Tarja Tolonen (liite 2) 
 
 

6.2 AIKUISURHEILUTOIMINTA 

 

Uusien harrastajien saaminen lajin pariin suunnistuksen ohjausta tehostamalla mm. 

iltarastien yhteydessä.  

Suunnistuskoulun järjestäminen aikuisille keväällä 2017. 

Osallistutaan mahdollisuuksien ja mielenkiinnon mukaan valmennuskoulutukseen. 

 

6.3 KUNTOURHEILUTOIMINTA 

 

Jokainen huolehtii omalta osaltaan kiinnostuksen mukaan. Harrastajilla on 

mahdollisuus käydä Puikkarin kuntosalilla tai uimassa 1krt/viikko. 

 

7. VARAINHANKINTA 

 

7.1 TALKOOTOIMINTA 

 

Osallistutaan pääseuran talkoisiin mm: 

 Umpihankihiihto  

 Syötehiihto  

 Pilkkiviikko  

 Huippukymppi  

 Joulumyyjäiset  

 Jyrkkäkosken talkoot 

 

sekä muut tarjolle tulevat talkookohteet 

 

 

 

 

 



7.2 MUU VARAINHANKINTA 

 

 Suunnistuskisojen järjestäminen 

 

8. TAPAHTUMAT 

 

 Suunnistuskauden yhteinen aloitustilaisuus 

 Suunnistuskauden yhteinen päätöstilaisuus 

 

 

9. KILPAILUTOIMINTA 

 

9.1 OMA KILPAILUTOIMINTA 

 Järjestetään iltarasteja noin 10 kpl 

 Pitäjämestaruuskisat  

 Syöte-Suunnistus kansallinen kilpailu 
 

9.2 AM-KILPAILUT 

 

Osallistutaan AM-ja PSM-kilpailuihin mahdollisuuksien mukaan. 

 

9.3 SM-KILPAILUT 

 

Osallistutaan SM-kilpailuihin mahdollisuuksien mukaan. 

 

9.4 MUUT KILPAILUT 

 

Osallistutaan 

 Pohjois-Pohjanmaan maakuntaviesti 

 Venlojen/Jukolan viesti Joensuussa; tavoite 2 joukkuetta kumpaankin sarjaan 

 Kalevan rastiviesti 

 Kotimaan rastiviikot; Kainuu ja FIN5 

 kansalliset suunnistuskisat oman innostuksen mukaan 
 

10. TIEDOTTAMINEN 

Tiedottaminen hoidetaan nettisivujen sekä paikallislehden seuratoimintapalstan 

kautta. 
 
 

 

 

 



11.  LAJIN HARRASTAJAMÄÄRÄ 

 

Ikäluokat 1-12    30 henkilöä 

Ikäluokat 13-17   0  henkilöä 

Ikäluokat 18-20   7 henkilöä 

Ikäluokat 20+    30 henkilöä 

 sekä huoltajat 

Yhteensä noin  100 henkilöä. 
 

12. LOPPULAUSE 

Suunnistus on koko perheen laji - Vauvasta Vaariin ja Mukulasta Mummoon! 
 

LIITTEET 

 

Liite 1 NaSu toimintasuunnitelma 

Liite 2 NuSu toimintasuunnitelma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   LIITE 1 

 

 

Pudasjärven Urheilijat/ Suunnistusjaosto/ 

NaperoSuunnistus                         

TOIMINTASUUNNITELMA 2017/ Kirsi Alahäivälä 

TOIMINTA-AJATUS 

NaperoSuunnistus on 1-12- vuotiaille järjestettyä suunnistustoimintaa. Koska 

suunnistus on perhelaji, suunnistustapahtumat suunnitellaan niin, että harjoituksissa 

mukana voivat olla myös perheen pienimmät. Pienimpien reitit kiertävät sellaisissa 

maastonosissa, että niissä pystyy etenemään lastenrattain/ kantorinkka selässä. 

Isommat suunnistavat RR- ja TR- radoilla ja osallistuvat halutessaan 

kilpailutoimintaan. 

TAVOITTEET 

- Tutustuttaa pieni lapsi perheineen suunnistuksen maailmaan 

- Järjestää perheille mielekäs tapa liikkua metsässä kunkin lapsen ikäkauden 

vaatimukset huomioon ottaen 

- Säilyttää asema suunnistusseurana, johon liittyessään ja jossa ollessaan 

jokainen voi kokea itsensä tervetulleeksi 

- Tutustuttaa lapset suunnistukseen myös kilpaurheilumuotona 

- Lähialueiden kansallisiin kilpailuihin osallistuminen RR- ja TR- sarjoissa 

aktiivisen 6-10 suunnistajan voimin 

- Osallistua viimevuotiseen tapaan P-P: n alueen lasten leireille 2 krt/ kesä 

- KLL: n kilpailuihin osallistuminen 

TOIMINTAA 

NaSu- rastit 5-10 krt (toukokuu- lokakuu) 

Järjestetään perheleiri kesällä (4-6 h) esim. Hilturannan leirikeskuksessa 

Talvikaudella 2016-2017 NaperoSuunnistajille on varattu salivuoro ke klo 18.00-19.00 

Lakarin koululta. 

 



      LIITE 2 

 

 

 

 

 

Pudasjärven Urheilijat/ Suunnistusjaosto/ 

NuorisoSuunnistus                         

TOIMINTASUUNNITELMA 2017/ Tarja Tolonen  

 

Nusulaiset tekevät 10 yhteisen vuoden jälkeen omia reitinvalintojaan armeijaan, 

opiskelemaan jne. Tutut Pudasjärven maastot on koluttu ja suurimmalla osalla 

kompassin suunta osoittaa kohti uusia haasteita ja maisemia. 

 

Nusulaisten tavoitteet eriytyvät harrastussuunistukseen(iltarasteja, rastiviikkoja 

Jukolan/Venlojen viestejä). Muutama nuori jatkaa tavoitteellista harjoittelua. Eli 

omatoiminen tekeminen korostuu. Yhteiset leirit,testit ja kisamatkat organisoidaan P-

P:n nuorisovalmennuksen kautta. Alueelle on nimetty OKM:n avustuksella seurojen 

yhteinen nuorisovalmentaja. 

 

 
 

 

 

 

       


