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Yleistä
Seuran toiminta on ollut aktiivista koko vuoden. Varsinkin nuoriso-ja valmennustoiminta oli
vilkasta ja siihen käytettiin paljon voimavaroja. Nuorten kilpailusuunnistustoiminnassa
saavutettiin menestystä Suomen huipulla ja kansainvälisesti.
Sinettiseura-nimike muuttui tähtiseuraksi, jossa VaaSu on mukana. Sen johdosta
Olympiakomitea luovutti seuralle tähtiseura-merkin, seuran monipuolisen ja laadukkaan
toiminnan ansiosta.
Seuran toimintalinja päivitettiin monesta kohtaa ja linjaus on luettavissa seuran sivulta.
Lähiseurojen kanssa yhteistyö jatkui tiiviinä yhteisillä leireillä, harjoituksilla, valmennuksessa,
harjoituskilpailujen järjestämisillä sekä korttelirasteilla.
Vuonna 2018 tuli voimaan myös uusi EU:n tietosuoja-asetus, jonka mukaisesti seura on
toteuttanut henkilötietolain mukaiset toimet. Rekisteriseloste on VaaSun kotisivuilla
(http://www.vaasu.fi/yhteystiedot-ja-jasenyys/rekisteriseloste/) sekä toinen
Hobbydeeds-palvelussa, siellä olevien tietojen osalta. Seinäjoella käytiin 26.3.
tietosuojakoulutuksessa, johon seurasta osallistuivat Jaana Istolahti ja Ossi Peltola.
Seuran pääsivuja rakennettiin uudelleen, jolloin niihin saatiin enemmän toimivuutta ja
jäsenluetteloa ruvettiin pitämään yllä Google Sheets palvelussa. Seuran jäsenmäärä vuoden
lopussa oli 303.

Seuran yleisiä tapahtumia 2018
●

Seuran kevätkokous järjestettiin ti 13.3.2018, osallistujia 7 jäsentä

●

Esittelimme VaaSun toimintaa ja historiaa miesten illassa Alskathemmetissä 21.3.

●

Vaatesovitusta 6.3. ja 7.3. jolloin samassa yhteydessä oli myös oravapolkuohjaajien
kokous.

●

Syyskokous uimahallilla ma 30.10.2018, johon osallistui 11 seuran jäsentä.

●

Seurailta järjestettiin 4.11. Waskiassa, johon osallistui 75 jäsentä. Palkittiin EM- ja
SM mitalistit sekä aktiiviset nuoret ja oravapolkulaiset. Jaettiin seuran
mestaruuskilpailujen mitalit, Osuuspankin myöntämät stipendit ja julkistettiin vuoden
ohjaaja.

●

Pitkin vuotta varainhankintatalkoisiin osallistui mukavasti henkilöitä, joiden ansiosta
pystyimme jatkamaan varainkeruuta tällä saralla ja ottamaan vastaan tarjotut
tehtävät.

●

Järjestyksenvalvonnan kertauskurssille osallistui VaaSusta 4 henkilöä.
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Nuorisotoiminta
Vuonna 2018 nuorisotoiminnan keskeiset toiminnot olivat lasten/nuorten alku- ja
jatkosuunnistusopetus eli oravapolku ja nuorten orastava valmennustoiminta.
Vuoden 2018 aikana toteutuivat seuraavat leirit:
●

Oravapolkuleiri toteutettiin yhteistyössä Vaasan Suomalaisen seurakunnan kanssa
Österhankmossa 12.-14.1.2018. Leirille osallistui 21 nuorta ja viisi vanhempaa, joista
leiriviikon- lopun aloitti 14 nuorta ja sitten lauantaina leirille liittyi mukaan 8 lasta ja
viisi aikuista . Leirin ohjauksesta vastasi neljä VaaSun ohjaajaa ja SRK:n puolelta
Lehtineva Arto.

●

Norrvallassa järjestettiin viiden seuran yhteisleiri 7.4.18, lapsia ja nuoria oli 41 ja
ohjaajia 14.

●

Leimausleirille Kisakalliossa 4.-7.6. osallistui VaaSusta 12 nuorta/lasta ja neljä
ohjaajaa.

●

Sömmarön vartiotuvalla vietettiin päiväleiri lauantaina 29.9. 25 hengen porukalla, 14
nuorta, 4 aikuista, 5 ohjaajaa ja 2 keittäjää. Leirille selvitettiin lepotauon yhteydessä
nuorten toiveita tulevan vuoden toiminnalle.

Vuonna 2018 uusi oravapolkukausi käynnistyi 9.4.Onkilahden koululla ja koulun pihalla ja
sen lähikartalla. Opetus tapahtui kauden aikana neljässä pääryhmässä eli maa-, rasti-,
kartta- ja liito-oravissa. Oravapolku jatkui 18 kertaa, joista kolme kertaa oli VaaSun iltarastien
yhteydessä.
Oravapolkuun kuuluvat harjoituskilpailut olivat viiden kilpailunomaisen harjoituksen
kokonaisuus touko-syyskuun aikana, joista vastasivat yhdessä VaaSu, IF Femman, Solf IK,
LaihLu ja Malax IF. Tämä harjoituskokonaisuus otettiin hyvin vastaan seuroissa. VaaSu
järjestysvuoro sattui viidennelle kerralle, jolloin palkittiin 3-5 harjoituskilpailuun osallistuneet,
joita oli kaiken kaikkiaan 76 ja viisi kertaa oli osallistunut peräti 20. VaaSulaisia oli 20
lasta/nuorta 3-5 harjoituskilpailuun osallistunutta.
Oravapolun harjoittelukertoina tarjottiin VaaSun järjestämiä Vaasarasteja joka toinen torstai
sekä osallistumista oravapolun kautta oravapolku-henkilökohtaiseen että –viestiin,
Merenkurkun rastipäiville, AM-pitkälle sekä AM-viestiin.
Taskulamppusuunnistus järjestettiin 28.9. maastossa Metsäkallion maastossa yhteistyössä
Femmanin kanssa. Osallistujia oli 48 henkilöä ja tapahtumasta vastasi kaksi ohjaajaa.

Vaasan Suunnistajat ry

Toimintakertomus 2018

Sivu 5 / 12

Oravapolun toimintakausi huipentui marraskuun 9.päivän iltana 76 hengen ryhmällä
toiminnalliseen pimeätapahtumaan Vesilaitoksen maastossa, parkki- ja lähtöpaikkana toimi
luontevasti Vaasan Ladun parkkipaikka.
Mustasaaren keskuskoululle järjestettiin suunnistustapahtuma Metsäkallion maastossa 9. ja
10.10. 2018 Osallistujia oli kaikkiaan 360 henkilöä. Vaasan alakoululaisille järjestettiin 16.5
Öjbergetillä parisuunnistuskilpailu, johon osallistui 270 henkilöä.
Lasten ratojen ratatiedostojen tallentaminen aloitettiin seuran sivulle.

Valmennustoiminta
Valmennustoimintaan sisältyi pääasiassa nuorten, mutta myös hieman aikuisten,
valmennuksen suunnittelua ja toteutusta yhdessä nuorisotoiminnan kanssa.
11-vuotiaille ja vanhemmille tarkoitettuja lihaskuntotreenejä järjestettiin perjantaisin
Steiner-koululla klo 17.30-19.30 ja kuntosähly lauantaisin klo 18-19.30 Länsimetsän koululla.
VaaSulaisia kannustettiin osallistumaan Malax IF:n koordinoimaan juoksuharjoitukseen
keskiviikkoisin sekä hyödyntämään harjoittelussaan maapohjahallilla olevia kaupungin
avoimia harjoitusvuoroja. VaaSu kustansi ko. harjoituksiin osallistuneille Botniahalli käynnit.
VaaSun nuoret ja aikuiset saivat osallistua erillisen sopimuksen mukaan IF Femmanin
tiistain suunnistustaitotreeneihin. Osallistuminen vaihteli paljon. VaaSulaiset saivat osallistua
syksyn aikana myös FSO:n leiripäivälle 15.12.
Nuoria suunnistajiamme rohkaistiin hakeutumaan Vaasan kaupungin järjestämään urheilijaakatemiatoimintaan. Toiminnassa olivat mukana Vöyrin urheilulukiossa opiskelevat.
Maapohjahallilla järjestettiin nuorille ja aikuisille kolme kertaa yhdistetty koordinaatio- ja
suunnistustaitoharjoitus niin keväällä kuin syksyllä.
Kauden päätteeksi toteutettiin onnistunut 25-mannakilpailureissu Ruotsiin, josta reipas
joukkue toi onnistuneen kokonaissuorituksen mukanaan.
Talvikaudella järjestetyt korttelirastit ja kesäkaudella järjestetyt viikoittaiset
iltarastitapahtumat tarjosivat jäsenille mahdollisuuksia harjoitella omia suunnistustaitojaan.
Suunnistusliiton vuoden 2018 nuorten valmennusryhmään kuului Anu Tuomisto, nuorten
hiihtosuunnistus nuorten valmennusryhmään kuului Satu Tuomisto ja nuorten
pyöräsuunnistuksen haastajaryhmään kuului Eveliina Välimaa.
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Kilpailutoiminta
VaaSun järjestämät kilpailut
AM-oravapolkuviestikilpailu järjestettiin Kappelinmäen kartalla ti 29.5.2018 klo 18 alkaen.
Kilpailuun osallistui lähes helteisessä säässä kolmihenkisiä joukkueita 64 ja kilpailijoita
yhteensä 192. Kilpailun johtajana toimi Jyri Kytömäki, ratamestarina Juha Tuomisto.
Merenkurkun rastipäivien 2. osakilpailu käytiin to 12.7.2018 klo 18 alkaen Vesitorninmäellä
Vähässäkyrössä. Kilpailukeskus oli pellolla. Pellon ja parkkipaikan niitti viikkoa ennen Hannu
Valkama. Kilpailun johtajana toimi Jyri Kytömäki, ratamestareina Kalevi Mäki-Maunus, Juha
Muhonen ja Eveliina Välimaa.
Kilpailupäivä ja koko kevät oli lämmin ja aurinkoinen. Talkoopäivänä tiistaina lähdöt,
infopaalu, pesut laitettiin kuntoon ja paikalle tuotiin seuran tulosvaunu. Naisille pystytettiin
pesuteltta ja miehille pesupaikka metsän reunaan. Lämmin vesi saatiin kaupungin kärryyn
paikalliselta palokunnalta. Yhteiskäytössä Femmanin kilpailujen kanssa kilpailuun vuokrattiin
myös bajamajakärry, jossa oli 6 vessaa.
Femman oli päävastuussa kaikkien MRP osakilpailujen tuloslaskennasta apunaan meiltä
Kari Tiukkanen tiimeineen. Femman myös asensi ja hoiti kilpailussa kuulutuslaitteet Kimmon
Forsmanin hoitaessa varsinaiset kuulutustehtävät. Infossa oli tulostin, josta sai omat
rastiväliajat A4 kokoisena. Tulospalvelu hoiti myös tulokset reaaliaikaisesti nettiin ja myös
kamerakuvaa maaliintulosta oli käytössä.
Ravintolan pääjärjestäjänä oli Anne Sjövall. Seuran oma ensiaputiimi paikalla. Palkintojen
noutopöytä oli tarjolla rastireittisarjalaisille. Kaikille maaliintulijoille jaoimme litran mehutölkin,
joka sopi mainiosti kuumaan iltaan.
GPS liiviä käyttivät pääsarjoista muutamat ja samaten nuorten sarjoissa. Heidän kulkuaan
maastossa pystyi seuraamaan reaaliaikaisesti kilpailukeskuksen tv-ruudulta ja myös
internetissä
VaaSun järjestämään kilpailuun osallistui 482 kilpailijaa ja kuntoilijaa. Kuntoradan kiersi
kaikkiaan 86 suunnistajaa: A 31, B 45 ja kunto RR 10 osallistujaa. Rastiralliin osallistui 28 +
13 saattajaa.
Pyöräsuunnistus Cup järjestettiin 15.8. Kappelinmäellä, johon päivitettiin kartta PySu
symboleilla. Johtajana ja ratamestarina toimi Pertti Välimaa. Ehdotettiin EPSU:lle, että
Vaasu järjestää 2019 AM-viestin ja 2020 AM-sprinttikilpailun.
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Jorma Saarimäki on suunnitellut uudet pystytettävät maalitolpat. Ovat valmiit ja varastossa.
Juha Muhonen osallistui ratamestariseminaariin 20.-21.1.2018 Mustasaaren Valloniassa.
Espoossa seminaarin kävi Juha Tuomisto.
Ehdotettiin EPSU:lle, että Vaasu järjestää 2019 AM-viestin ja 2020 AM-sprinttikilpailun.

VaaSulaiset kilpailuissa
Seuran nuorten ja yleisen sarjojen mestaruudet ratkottiin AM-pitkämatkan kilpailun
yhteydessä 11.8. Jurvalla. Tulokset liitteenä. Nuorten Jukolaan saarijärvellä osallistui yksi
joukkue ja varamiehiä. Sijoitus oli 92 / 133:sta joukkueesta.
Aikuisten osalta viesti- ja kilpasuunnistuskilpailuihin osallistumista jatkettiin edellisvuosien
tapaan. Venlojen viestiin osallistui viisi VaaSun joukkuetta, joista paras sijoittui 100:ksi 1577
joukkueen joukosta. Jukolan viestiin osallistui kaksi VaaSun joukkuetta. Ykkösjoukkue
sijoittui 388 / 1858. Lisäksi osallistuttiin mm. 6.10. 25 Mannaan Ruotsissa Tukholman lähellä,
josta saatiin hienosti hyväksytty suoritus ja sijoitus 213 / 374.
Anu Tuomisto, Satu Tuomisto ja Eveliina Välimaa osallistuivat jopa nuorten
maailmanmestaruus tasolla suunnistus-, hiihtosuunnistus- ja pyöräsuunnistuskilpailuihin,
kukin heistä voitti myös useita AM- ja SM-mitaleita. Erityismainintana seuran ensimmäinen
SM-mitali pääsarjoissa: Anu Tuomistolle 14.10 hopeaa D21 SM-erikoispitkällä Salossa.
AM- ja SM-kilpailuista VaaSulaisille tuli heidän lisäkseen laajalla rintamalla menestystä.
Vuonna 2018 kilpailtiin mm. ensimmäistä kertaa sprinttiviestin SM-mitaleista Keravalla 27.5.
ja siellä Juha Tuomisto voitti SM-kultaa EP:n joukkueessa HD55-sarjassa. Liittenä
tarkemmin tiedot kaikista menestyjistä ja joukkueista.
Vaasan kaupunki huomioi menestyneitä urheilijoita kaupungintalolla 20.2.2018:
VaaSulaisista huomioitiin Eveliina Välimaa, Miika Nurmi, Anu Tuomisto, Satu Tuomisto ja
Nella Keskinen

Harrastetoiminta
Harrastetoiminnan pääpaino on Vaasarastien järjestäminen, vuoroviikoin IF Femmanin
kanssa ja korttelirastien järjestäminen yhteistyössä IF Femman, Malax IF, Solf IK ja Laihian
lujan kanssa. VaaSu järjesti iltarasteja 13 kertaa, joihin osallistui yhteensä 2276 henkilöä.
Tilastointi muuttui, jolloin osallistujamäärät otettiin suoraan uudesta rastilippu.fi ohjelmasta.
Tilastoissa ei ole mukana koko perheen kanssa radan kiertäneitä, joista ainoastaan yksi
ilmoitettiin ohjelmaan.
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Korttelirastit järjestettiin talvikaudella viiden seuran voimin kaikkiaan 21 kertaa, joista VaaSu
järjesti kuusi tapahtumaa. Keskimäärin korttelirasteille osallistui 58 henkilöä.
Olemme edelleen mukana neljättä vuotta EPSU- kortti järjestelmässä. Kortin lunastaneet
saavat osallistua mukana olevien seurojen iltarasteille maksutta.
Suunnittelimme uuden MOBO-radan Metsäkallion purururadan alueelle, liittyen liiton
koulusuunnistustapahtumaan
Maailman suunnistuspäivää vietettiin 23.- 29.5. Teemaan sopien Femman järjesti 24.5.
iltarastit ja VaaSu ja Solf IK olivat järjestelyissä mukana.
Liiton rastilippu.fi osoittautui oivaksi tavaksi palvella tapahtumien tulospalvelua ja jonka
avulla avulla henkilön juoksemat rata, sijoitus ja aika saatiin näkyviin reaaliajassa internetin.
Lisäksi otettiin käyttöön Eresults pilvipalvelu, jonka avulla iltarastien jonoja saatiin
lyhennettyä, koska jokaisessa iltarastitapahtumassa oli käytössä kaksi läppäriä, jolla
kummallakin oma Emit-lukija. Iltarastikoneet olivat internetissä jonkun toimitsijan omasta
puhelimesta jakamansa yhteyden avulla. Iltarastien järjestelyissä tehtiin sopimus
maksupalvelusta Maksuturvan kanssa, jolloin osallistumismaksun pystyi maksamaan myös
rastilipussa
Uudesta iltarastikäytännöistä kävimme kurssin 18.3. Seinäjoella. Kurssille seurasta
osallistuivat Merja Rinta-Koski, Pertti Välimaa ja Ossi Peltola. Hyödynnettiin Femmanin
osallistujien kanssa samaa kuljetusta.
VaaSun oma opetus Rastilipun käyttöönotosta pidettiin 28.3. uimahallilla. Paikalla olivat
myös IF Femmanin ja Solf IK: edustajia saamassa tietoa.
Aikuisten suunnistuskurssi järjestettiin neljän yksittäisen illan kokonaisuutena, aloittaen 14.5.
erillisellä opetuskerralla ja kokoontuen sitten muut kerran Vaasarastien yhteydessä. Kurssille
osallistui 14 aikuista.
Korttelirastit alkoivat maanantaisin, heti alkuvuodesta 8.1. Maalahdessa, jatkuen 12 kertaa,
joista VaaSu järjesti ne kolme kertaa. Ne jatkoivat syksyllä suunnistus kautta iltarastien
jatkeena, alkaen 5.11. Sulvalla ja ennen joulua 9 kertaa, joista VaaSu ne järjesti 4 kertaa.
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Kartoitustoiminta
Kartoituksessa ISOM2017-kuvausohjeet muuttuivat. Vesitornin ja Saarenpään kartat
muutettiin uusille symbolimitoille. Pistepelto pitää uusien sääntöjen mukaan kilpailuissa
merkitä erikseen kielletyksi alueeksi.
Raportoitu vuonna 2018 suunnistusliiton karttarekisteriin kaksi karttaa:
●

Trontilanmäki / Vesitorninmäen kartta Vähässäkyrössä valmistui MRP-kilpailuihin

●

Miika Nurmi teki kartan Laivapuistosta

Alskathemmet piha-alueesta valmistui kartta lyhyellä varoitusajalla. Anders Blomstert teki
Pikipuiston sprinttikartan marraskuussa 2018 liiton kouluprojektiin liittyen. Aaltopuiston kartta
on tekeillä. Pohja-aineistot on saatu myös Saarenpään pohjoispuolen kartalle, Savisillat.
Vuoden 2019 Merenkurkun Rastipäivien kilpailukartan valmistus aloitettiin syksyllä 2018 ja
Ojaniemen kartta valmistuu kilpailuihin. Kartoituksesta tehtiin sopimus Heikki Tammisen
kanssa.
Eero-Antti Lonka piti Vaasassa Ocad-koulutusta 19.1.2018 aiheena kartan piirtäminen ja
ratojen laatiminen. Kurssille osallistui seurasta 6 henkilöä.
Vaasan Metsäveikoille annettiin mahdollisuus käyttää Öjbergetin karttaa partiolaisten
partiotaitokilpailuun.
Karttamyyntiä kouluille oli edellisvuosien tapaan.

Taloustoiminta
Yleistä
Taloudellisesti kulunut vuosi oli seuralle budjetin mukainen. Poistoja kirjanpidossa tehtiin
saman verran kuin aiempina vuosina. Nordean kanssa tarkistettiin seuran varojen tilanne.
Asiat ovat siltä osin kunnossa, eivätkä tarvitse muutoksia.
Tilasimme kilpailuissa mukana kuljetettavat rantalipputyyppiset seuraliput. Päätettiin jakaa
kannusteena seuran talkoohommiin osallistuville puffihuivit.
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Iltarastit ja kilpailut
Seura teki sopimuksen Maksuturvan kanssa. Tällä palvelulla voi maksaa netissä
osallistumisen VaaSun järjestämille Vaasarasteille Rastilippu.fi -palvelun kautta. Sopimus on
liiton ja Olympiakomitean organisoima.
Karttojen tulostuspalvelusta tehty sopimus WG-printin kanssa on toiminut moitteettomasti,
samoin Smartum- ja Tyky-liikuntasetelisopimukset. Liityttiin myös ePassi Sportti mobilli
liikuntaetujen maksutapaan, joka on saman toimijan palvelu kuin Tyky-setelit. VaaSulla ja
Femmanilla on sopimus, jonka mukaan EPSU-korttien myyntitulot jaetaan. Vuonna 2018
VaaSu myi 50 ja Femman 29 tarraa. Tarran hinta oli 70 euroa.
Päätettiin muiden seurojen kanssa uudesta tavasta jakaa Merenkurkun rastipäivien tuotto.
Viiden lähiseuran yhteistä hanketta nuorisopuolella jatkettiin edelleen leirityksen ja
harjoituskilpailujen muodossa, vaikka siihen kohdistettu Opetus- ja Kulttuuri-ministeriön
avustus päättyi vuoteen 2015.
Kilpailuja varten hankittiin jonkin verran kalustoa, joka palvelee myös iltarasti-käytössä.
Ostettiin yksi uusi kannettava tietokone ja Eresults Pro tuloslaskentaohjelma
oravapolkuviestikisaan sekä Eresults Mobile sovellus iltarasteille. Hankittiin Ocad-12 Starter
lisenssejä on nyt käytettävissä yhteensä 20 kpl. Ostettu kaksi Ocad 12 Orienteering-versiota,
joilla voi tehdä karttoihin isompiakin päivityksiä kuin Starter-versiolla.

Tulot
Varainhankinnassa toteutettiin pääosin edellisinä vuosina hyväksi havaittuja toimintamalleja.
Varainhankinnan tulot olivat samaa tasoa kuin viime vuonna. Alueella järjestettävät
tapahtumat ja niihin liittyvät järjestyksenvalvontatehtävät tuottivat hyvän perustulon, kun on
henkilöitä, jotka aktiivisesti tekevät talkootyötä seuran hyväksi. Tulopuolella myös AM- ja
MRP-kilpailujen osallistumismaksut olivat merkittävimpiä tuloeriä.
Vapaaehtoisella talkootyöllä on edelleen todella suuri merkitys siinä, että seuran toiminta
saadaan pysymään vireänä ja maksuvalmius pysyy hyvänä. Näitä ovat olleet mm.
muuttotalkoot, viidet messut sekä tuolien siirtoa kaupungintalolla.
Nuorisopuolella avustukset ovat tärkeä osa toiminnan rahoitusta. Toimintamaksukertymä
puolestaan laski hieman aiemmasta samoin kuin jäsenmaksutulot. Iltarastien tuotto on
vakaalla pohjalla ja hieman noussut parin viime vuoden aikana.
Myös KPO:n kannustaja järjestelmän kautta kerättiin varoja jäsenten ostosten
keskittämisestä (ei vaikuta jäsenten omiin bonuksiin) ja Ullmax-asujen välitysmyynti toimii.
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Menot
Suurimpina menoerinä olivat kilpailujen osallistumismaksut sekä kilpailumatkakulut. Näissä
molemmissa tosin pientä laskua edellisiin vuosiin verrattuna. KRV ja FIN-5
osallistumismaksukuluja hieman rajoitettiin rajaamalla seuran maksut sarjoihin H/D 8-21.
Jäsenten harrastustoimintaa tuettiin edellisten vuosien tapaan. Hyvän AM- ja SMkilpailumenestyksen sekä MM- ja EM-edustusjoukkueisiin valittujen urheilijoiden tukemisen
myötä stipendeihin käytettävä rahamäärä on edelleen noususuunnassa. Matkakorvauksia
maksettiin toimintasuunnitelmaan perustuen. Seura-asujen hankinnassa tuettiin seuran
jäseniä tasapuolisesti.

Loppusanat
Monipuolinen ja aktiivinen toiminta eri osa-alueilla on voimavaramme - kiitos aktiivisille
jäsenille!

Vaasassa 19.2.2019
Vaasan Suunnistajat ry:n johtokunta
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