
Toimintakertomus 2015 
 
Vuosi 2015 aloitettiin valmistautumalla seuraavan vuoden suurtapahtumaan, sprintin 
Suomenmestaruuskilpailuihin. Suunnitelmat valmistuivat ajallaan ja ne postitettiin tarkastettavaksi 
liitolle. Syyskuussa järjestettiin AM-sprintin kilpailu, jossa tulevaan suurtapahtumaan saatiin 
harjoitusta. Merenkurkun rastipäivien toinen osakilpailu järjestettiin myös hyvän sään vallitessa. 
 
Seura sai jälleen kolmeksi vuodeksi Sinettiseuratunnuksen laadukkaasta nuorisotoiminnasta, josta 
auditointi käytiin Hiihtäjien majalla 11.5.2015. Tähän liittyen seuran toimintalinja päivitettiin. 
 
Seuralle ostettiin käytetty asuntovaunu vuosimallia 1986, rekisterinumero PJU-730. Vaunua on 
aiemmin vuokrattu tulospalvelun käyttöön kilpailuissa. Nyt voimme lainata vaunua myös ulospäin 
esim. majoituskäyttöön rastipäiville. 
Uuteen 2014 hankittuun pyörillä olevaan varastovaunuun rakennettiin hyllyt ja siitä tehtiin 
lämmitettävä päävarasto. Vanha varastokoppi pidetään kylmänä. Molemmat sijoitettu Halmesmäen 
pihaan Vaskiluodossa. 
 
Nuorten hyvä menestys kilpailurintamalla osoittaa seuran panostuksesta tähän osioon ja 
nuorisotoiminnan vireyden. Valmennus ja leirit ovat kasvattaneet tiivistä kärkeä edustamaan 
seuraa ja olemaan näkyvissä. SM-mitaleja kertyi 13 ja AM-mitaleja 46. Aikuisten eri sarjoissa 
saavutettiin hyviä mitalisijoja SM-ja AM kilpailuissa. 
 
Vähänkyrön Viestin kanssa tehtiin sopimus hyödyntää heidän tekemiään karttoja, sekä niiden 
käytöstä ja kartoituksesta heidän alueillaan. 
 
Yhteiset tapahtumat ja valmennus yhteistoiminnassa lähiseurojen kanssa vaikutti myös kilpailuissa 
hyviin tuloksiin. Samalla lähiseurojen henkilöt tulivat tutuiksi, joka on hyvä asia myös kilpaillessa 
kauempana kotoa. Harjoituskilpailuja järjestettiin suunnistuksesta kiinnostuneille. Kaupungin 
resurssipulan takia koulujen parisuunnistuskilpailut jouduttiin jättämään väliin. Kouluille annettiin 
yksittäisiä harjoituksia. 
 
Iltarasteilla EPSU-kortti oli mukana toista vuotta. Sen suosio jäi alle edellisvuoden. Iltarasteilla 
tarjottiin erikoisratoja myös aluevalmennukseen. Nuoret olivat hyvin mukana ratamestareiden 
apuna ja päivittämässä karttoja. Kiintorastiverkko ja MOBO-rata saatiin suunnitteluasteelle. 
 
Johtokunta 2015: 
Puheenjohtaja Ossi Peltola 
Varapuheenjohtaja Juha Tuomisto 
Rahastonhoitaja Sami Elomaa 
Sihteeri Anu Muhonen 
Nuorisovastaava Maritta Nurmi 
Valmennusvastaava Maritta Nurmi 
Jäsen Ville Hämäläinen 
Jäsen Elina Ala-Honkola 
Jäsen Heli Tirkkonen 
Varajäsen Pertti Välimaa 
Varajäsen Janne Kohonen 
 
Muina vastuuhenkilöinä toimivat: 
Karttamyynti Jouko Ranta-aho 
Tuloslaskenta Timo Reinikka Arto Hautala 
Iltarastivastaava Ossi Peltola 
Korttelirastit Henry Lågland 
 
Syksyn juhla- ja palkitsemistilaisuuteen suunnistajat osallistuivat koko perheen voimin, kaikkiaan 
76 osallistujaa. Seuran jäsenmäärä vuoden lopussa oli 292. 
 
Monipuolinen ja aktiivinen toiminta eri osa-alueilla on voimavaramme - kiitos aktiivisille jäsenille! 



 
NUORISOTOIMINTA 
 
Vuonna 2015 nuorisotoiminnan keskeiset toiminnot olivat oravapolku, nuorten orastava 
valmennustoiminta sekä koulujen kanssa tehtävä yhteistyö. 
 
Niin kevättalvella kuin syystalvella nuoret vetivät täysi-ikäisten ohjaajien kera 7-12-vuotiaille 
järjestetyn jumpan perjantaisin klo 18-19. Siellä kävijöiden määrä on ollut 4-8 lasta/kerta. 
13-vuotiaille ja vanhemmille suunnattua lihaskuntojumppaa jatkettiin sekä kevätkausi että 
kesäsuunnistuskauden päätyttyä syksyllä. Siellä osallistujamäärä vakiintui keskimäärin 
kahdeksaan ja ohjauksesta vastasivat useat aikuisohjaajat vuorotellen. 
 
Vuosi aloitettiin Oravapolkuleirillä yhteistyössä Vaasan Suomalaisen seurakunnan kanssa 
Österhankmossa 9.-11.1.2015. Leirille osallistui 21 nuorta ja kaksi vanhempaa. 12 vuotiaille ja sitä 
nuoremmille leiri oli yhden yön yli ja muille kahden yön yli. Mukana oli kaiken kaikkiaan kahdeksan 
ohjaajaa. 
 
Oravapolkukausi 2015 käynnistyi 13.4. Länsimetsän pihalla ja sen lähimaastossa. Opetus tapahtui 
neljässä pääryhmässä eli maa-, rasti-, kartta- ja liito-oravissa. Lisäksi oli taitoryhmä, johon 
kuuluivat ohjaajina toimivat nuoret. Oravapolku jatkui 17 kertaa. Yksi kokoontuminen oli VaaSun 
iltarastien yhteydessä. Oravapolkuun kuuluvat harjoituskilpailut olivat viiden kilpailunomaisen 
harjoituksen kokonaisuus kesä-elokuun aikana, josta vastasivat yhdessä VaaSu, IF Femman, Solf 
IK, LaihLu  ja Malax IF. Tämä harjoituskokonaisuus osoittautui loistavaksi 
kilpailuharjoittelumahdollisuudeksi, joka otettiin hyvin vastaan kaikissa seuroissa. Kokonaisuuden 
kruunasi palkitsemistilaisuus, joka järjestettiin yhteisvoimin Laihian Rajavuoren eräkeskuksessa 
suunnistuksen ja nuotion äärellä eväiden syönnin kera. Samalla Rajavuorella palkittiin 3-5 
harjoituskilpailuun osallistuneet, joita oli kaiken kaikkiaan 82. Kisoissa oli kauden aikana viidestä 
seurasta yhteensä 213 osallistujaa, joista  44  oli VaaSulaisia.  
 
Oravapolun harjoittelukertoina tarjottiin VaaSun järjestämiä Vaasarasteja joka toinen torstai sekä 
osallistumista oravapolun kautta oravapolkuhenkilökohtaiseen että –viestiin ja erityisesti 
Merenkurkun rastipäiville.  
 
Botniahallissa järjestimme oman seuran päiväleirin 21.3. Nuoria suunnistajia oli 20 ja iltapäivällä 
järjestetyssä Tervetuloa ohjaajaksi-koulutuksessa oli mukana seitsemän aikuista.  
 
VaaSun, IF Femmanin, Solf IK:n, LaihLun ja Malax IF:n yhteinen oravapolkuleiri järjestettiin 
Norrvallassa 11.4., jonne osallistui SFO:n lähiseuroista Minkenin, Närpiön ja Kristiinankaupungin 
suunnistajia. Yhteensä sinne osallistui 12 ohjaajaa, 20 vanhempaa ja 98 nuorta suunnistajaa. 
 
Vaasan Suunnistajat osallistuivat ensimmäistä kertaa lauantaina 9.5. Botniahallissa Vaasan 
kaupungin organisoimaan liikuntariehaan. Suunnistuspiste kiehtoi monia emit-ratoineen 
kokeilemaan ennätystä. Opastajina seurastamme oli kaksi ohjaajaa sekä neljä nuorta. 
 
Sinettiseura-auditointi oli oravapolkukokoontumisen yhteydessä 11.5., jolloin Suunnistusliiton 
edustaja Anneli Miettinen ja PLU:n edustaja Heli Pynttäri pääsivät seuraamaan ryhmien toimintaa 
käytännössä ja sitten käytiin läpi seuran toimintaa suullisesti. Toimintamme läpäisi kevyesti 
Sinettiseura-kriteerit ja saamme jatkaa edelleen sinettiseurana. 
 
17.8. järjestimme Hippotapahtuman suunnistustoimintapisteineen Metsäkallion maastossa. 
Osallistujia oli 90-120 välillä ja ikäjakauma oli vauvasta vaariin.  
 
Taskulamppusuunnistus järjestettiin oman seuran oravapolkulaisille lokakuun alussa Pilvilammen 
maastossa, jonne osallistui 30 eri-ikäistä suunnistajaa. 
Perjantai-iltana 6.11. toimintakausi huipentui pimeätapahtumaan Pilvilammen maastossa 50 
henkilön kokoontumiseen. 
 
Leimausleirille Tanhuvaarassa 2.-5.6.2015 osallistui VaaSusta 7 nuorta ja 2 ohjaajaa.   



 
EPSU:n alueen leirille Härmän kuntokeskuksen alueella 30.10.-1.11. osallistui seurastamme 
seitsemän nuorta kahden ohjaajan kera. 

Koulujen kanssa viriteltiin vuoden 2015 aikana uudenlaista yhteistyömuotoa. Tarjosimme kysyjille 
laadukkaita karttoja koulujen läheltä ratojen ja opastuksen kera edulliseen kustannukset peittävään 
hintaan. Opastuksen avulla opettajat pystyivät hyödyntämään karttamateriaalia omassa työssään. 
Tätä yhteistyömuotoa tullaan kehittämään edelleen.  
 
VALMENNUSTOIMINTA 
 
Valmennustoimintaan sisältyi pääsiassa nuorten, mutta myös hieman aikuisten, valmennuksen 
suunnittelua ja toteutusta yhdessä nuorisotoiminnan kanssa. Nuorisotoiminnan järjestämän 
lihaskuntotreenien lisäksi kannustettiin seuralaisia osallistumaan Malax IF:n koordinoimaan 
juoksuharjoitukseen keskiviikkoisin. Keskiviikkojen intervalliharjoitukset olivat suosittuja. VaaSu 
kustansi ko. harjoituksiin osallistuneille Botnia-halli käynnit. 
 
13-vuotiaille ja vanhemmille tarkoitettu sähly yms. peli-ilta on vetänyt hyvin porukkaa lauantai-
iltaisin klo 18-20 Länsimetsän koululla. Parhaimmillaan paikalla on ollut lähes 20 pelaajaa. 
 
Seuramme nuoret osallistuivat jonkin verran IF Femmanin taitoharjoituksiin sekä avoimiin 
aluevalmennuksen taitoharjoituksiin, jotka järjestettiin pääasiallisesti Vaasarastien yhteydessä. 
 
Yläkoulun 8-9 luokkalaisia suunnistajiamme rohkaistiin hakeutumaan Vaasan kaupungin 
järjestämään urheiluakatemiatoimintaan. 
 
Kesäkaudella järjestettävät viikoittaiset iltarastitapahtumat antoivat jäsenille mahdollisuuden 
harjoittaa omia suunnistustaitojaan. VaaSulaisia osallistui kiitettävästi VaaSu-LaihLu-Solf-Malax-
Femman yhteistyössä vuoroviikoin järjestettyihin marras-maaliskuun korttelirastiharjoituksiin. 
 
Huipennus kaudelle oli yhteinen 25-mannakilpailureissu Ruotsiin, josta reipas joukkue toi 
onnistuneen kokonaissuorituksen mukanaan. 
 
Muita leirejä, joissa oli VaaSulaisia: 
Österhankmossa oli VaaSun perinteinen oravapolun leiri 9.-11.1.2015, jonne osallistui 21 nuorta, 
2 vanhempaa ja 8 ohjaajaa.  
21.3.2015 päivän leiri Botniahallissa, jonne osallistui 20 nuorta ja kuusi ohjaajaa. Samaan aikaan 
Botniahallissa järjestettyyn Tervetuloa ohjaajaksi-koulutukseen osallistui seitsemän seuran 
aikuista.  

Tervetuloa ohjaajaksi koulutuksen lisäksi Vaasassa järjestettiin Suunnistusliiton Valmentaja 1-
koulutuksen ensimmäinen osa keväällä 2015, johon osallistui VaaSulaisia kolme nuorta ja yksi 
ohjaaja. Toinen kouluttajista oli VaaSulainen.  

Päiväleiri sunnuntaina 5.4.2015 Pässilässä; Kaikille avoimet suunnistusharjoitukset järjestettiin 
Jurvan Pässilässä su 5.4.2015 klo 11 alkaen. Maasto on vuoden 2001 Jukola ja vuoden 2012 FIN- 
5 maastoa. 
 
Päiväleiri järjestettiin lauantaina 11.4.2015 Norrvallassa ( Vöyrillä) LaihLu:n, Solf IK:n, Malax IF:n, 
IF Femmanin ja VaaSun 20-vuotiaille ja sitä nuoremmille suunnistajille sekä muut ÖID:n 
suunnistusseurat. Leirillä oli ohjaajia 12, vanhempia peräti 20 ja nuoria leiriläisiä peräti 98. 

Vaasan Suunnistajat - Keuruun Kisailijat yhteisleirille 1.-3.5. Ikaalisissa osallistui seurastamme 
yhdeksän nuorta ja kaksi ohjaajaa. 

Tanhuvaarassa, Savonlinnan kupeessa järjestettyyn Leimausleiriin 2.-5.6.2015 osallistui 
seurastamme seitsemän14-16-vuotiasta nuorta ja kaksi ohjaajaa.  



EPSU:n alueen leirille Härmän kuntokeskuksen alueella 30.10.-1.11. osallistui seurastamme 
seitsemän nuorta kahden ohjaajan kera. 

Vuodeksi 2015  aluevalmennusryhmään seurastamme valittiin Mellberg Sonja, Nurmi Miika, Sjövall 
Cecilia, Tuomisto Anu ja Tuomisto Satu. 
 
Alueelliseen KYKY-valmennusryhmään valittiin Haglund Sofia, Mellberg Sonja, Sjövall Cecilia, 
Stenbacka Emma, Tuomisto Anu, Tuomisto Satu, ja Välimaa Eveliina. 
Edellä mainitut aluevalmennus ja Kyky ryhmät järjestivät leirejä, joihin ryhmiin valituilla nuorilla oli 
mahdollisuus osallistua. Seura tuki leireille osallistuneita suunnitellun mukaisesti. 
 
Valtakunnalliselle oravapolkuleirille seurasta kutsuttiin osallistumaan kuusi nuorta. 
 
Nuorten hyvä menestyminen korkean tason kilpailuissa on nostattanut intoa muissa nuorissa 
harrastaa aktiivista liikuntaa.  
 
KILPAILUTOIMINTA 
 
Seura järjesti vuonna 2015 seuraavat kilpailut:  
 
Perjantaina 17.7.2015 käytiin Merenkurkun rastipäivien 2. osakilpailu Öjenin maastossa. 
Kilpailukeskuksena toimi Öjenin tuulivoimalan alue. Kilpailuiltana oli hieno sää.  Osallistujia oli 
kaikkiaan 550 (edellisvuonna 461). Kilpailijan etenemistä metsässä sai seurata karttapohjalta 
reaaliajassa kilpailukeskuksessa olevasta tv-ruudusta tai suorana netistä. Ratamestarina toimi 
Mauri Kerätär ja lasten radoissa Kalevi Mäki-Maunus. Johtajana Pertti Välimaa. Ensiavussa 
seuran oma henkilöstö ja käytössä seuran uusi vihreä teltta. Tulospalvelun käytössä oli Jorma 
Laurilan asuntovaunu.   
 
Viiden seuran yhteinen harjoituskilpailu järjestettiin Storbergetin kartalla 24.8.15 
 
Aluemestaruus sprintin Vaasu järjesti 10.9.2015 Palosaaren uudella kartalla. Kilpailu oli avoin, 
jossa palkittiin mitalisijat ja lisäksi kaikkien sarjojen voittajat  erikoispalkinnolla, pulmakuutiolla. 
Yhteensä osallistujia oli 279.  
Ratamestarina Kalevi Mäki-Maunus ja johtajana Juha Muhonen. Lämmin, aurinkoinen sää. 
Muutama hylkäys, koska ylittivät vihreällä merkityn pensasaidan.  
Sprinttiin tehtiin talkootyönä Halmesmäen pihassa siirrettäviä rastipukkeja. 
 
Epilän SM-kilpailuun tutustuminen 19.9. ja oman kilpailun markkinointia paikan päällä. 
Pystytettiin  esittelypöytä, jossa Vaasan kaupungin, sekä Merenkurkun maailmanperintöalueen 
esitteitä ja VaaSua esittelevä kortti. 
Tilattiin IF Femmanin kanssa yhteisesti SM- markkinointipaitoja 300 kpl/2=150 Vaasulle. 
 
Kilpailumenestys vuonna 2015: 
 
VaaSu saavutti menestystä SM- ja AM -tason kilpailuissa. Voi sanoa, että nuoriso- ja 
valmennustyö näkyi SM kisojen mitalisaaliina.  
SM-kisoissa VaaSun nuoret saivat peräti 13 eri mitalia. Lieneekö seuran suurin mitalisaalis ? 
Erityisen hyvä kausi oli Anu Tuomistolla, jonka saalis oli suunnistuksesta 5 SM mitalia ja 
hiihtosuunnistuksesta neljä mitalia eli yhteensä 9 mitalia. 
 
Muut SM mitalin vuonna 2015 saaneet olivat : Satu Tuomisto, Eveliina Välimaa, Sonja Mellberg, 
Miika Nurmi, Emma Stenbacka, Cecilia Sjövall, Hanne Manderbacka ja Nella Keskinen. 
 
Hiihtosuunnistusparisprintissä hopeaa hiihtivät Satu ja Anu Tuomisto (D16). 
Hiihtosuunnistusviestissä Anu Tuomisto, Eveliina Välimaa ja Satu Tuomisto saivat pronssia (D16). 
 



Suomenmestaruus tuli viestistä D16 sarjassa juoksijoilla Emma Stenbacka, Anu Tuomisto ja Satu 
Tuomisto. Samassa kisassa D20 sarjassa seuraan tuli pronssia, Cecilia Sjövall, Sonja Mellberg ja 
Hanne Manderbacka.  
 
Pyöräsuunnistuspariviestissä Eveliina Välimaa ja Nella Keskinen saivat pronssia sarjassa D16. 
 
Henkilökohtaisen SM-hopeamitalin saivat  Anu Tuomisto (D16,  5 kpl, hisusprintti, keskimatka, 
sprintti, yö ja erikoispitkä) ja Miika Nurmi (H16, sprintti). Pronssia SM-kisoista saivat Sonja 
Mellberg (D18, keskimatka) ja Anu Tuomisto (hisuerikoispitkä). Lisäksi plakettisijoille sijoittuivat: 
Cecilia Sjövall, Emma Stenbacka, Anu Tuomisto, Satu Tuomisto, Anna-Leena Tuomisto, Eveliina 
Välimaa, Aino Rinta-Koski, Miika Nurmi, Eemeli Rinta-Koski 
 
Liitteessä Vaasun urheilijoiden yksityiskohtainen menestyminen SM ja AM -kisoissa. AM-mitaleita 
seuraan tuli n. 80 kpl, joista naiset toivat hiukan yli puolet. 
  
Seuran nuorten mestaruudet ratkottiin AM-pitkänmatkan kilpailun yhteydessä, joiden tulokset 
liitteenä. 
 
Jukolassa oli mukana kuusi Venla-joukkuetta sekä kaksi Jukola-joukkuetta, sijoitukset liitteessä. 
Nuorten Jukolassa 2015 oli VaaSu:lla mukana kolme joukkuetta, joista ykkösjoukkue sijoittui 
18:ksi. 
 
KARTOITUSTOIMINTA 
 
SM-sprinttiä varten tehty kartta on siinä vaiheessa, että ratamestarit ovat saaneet sen pohjaksi 
ratasuunnittelua varten. Ammattikartoittaja Eero-Antti Lonka tekee karttaan vielä viimeiset 
päivitykset 2016 keväällä ja kesällä. 
Kalevi Mäki-Maunus päivitti Merenkurkun rastipäivien Öjenin kilpailukarttaa. Samoin hän päivitti 
Jouko Ranta-Ahon kanssa AM-sprintin Palosaaren kilpailukarttaa. 
Heikki Tamminen aloitti Vähänkyrön kartan päivityksen. Alue käydään läpi GPS paikannuksen 
avulla. Torkkolan tuulivoimalapuistoa ei aloitettu kartoittamaan, vaan ensin selvitetään ympäröivän 
alueen maastopohjan soveltuvuus suunnistukseen. 
 
Femmanin kanssa yhteiset sprinttikartat Sisäsatama/Hietasaari ja toinen pääterveyskeskuksen 
alueelta Tammikaivo. Kartat piirsi ja teki maastotyön IF Femmanin jäsen Otto Sund. Rekisteröity 
Femmanin nimiin. 
 
HARRASTETOIMINTA 
 
Harrastepuolella pääpaino oli iltarastitoiminnassa eli Vaasarasteissa, joita järjestettiin 29 kertaa. 
Näistä VaaSu järjesti 15 kertaa. Tilastot näyttävät suoritusten määrän iltarasteilla nousseen 
edelleen. Korttelirasteja järjestettiin viiden seuran yhteisvoimin 16 kertaa talven aikana, joista 
VaaSu järjesti 5 kertaa. 
Ensimmäisillä iltarasteilla EPSU-kortteja myytiin suurin osa, kaikkiaan 25 kpl. 
Järjestettiin yksi TYKY-tapahtuma, johon osallistui 42 henkilöä. 
 
Iltarasteilla oli osio myös aluevalmennukseen, jolloin valmentajat tekivät ratamestareiden 
rastipisteistä henkilökohtaisia ratoja nuorille ja muokkasivat karttoja harjoituksiin soveltuviksi. 
 
Luontoliikuntaa vaasalaisille järjestettiin Hietasaarassa su 22.2.2015 hiihtoloman alkajaisiksi. 
Tapahtumaan osallistui n. 3000 henkeä. Seuran reittiviivan, jossa rasteilla oli muistettavia kuva, 
kiersi 160 henkilöä. 
 
Hippotapahtuma Metsäkalliolla 17.8. johon Osuuspankki kutsui nuoria ja heidän vanhempiaan. 
Tapahtumaan osallistui arviolta 90 henkilöä. Suunnistettiin eri pisteillä ja juotiin mehua. Hippo jakoi 
mitalit lapsille. 
 
Järjestyksenvalvonnan kertauskurssille osallistui VaaSusta 5 henkilöä. 
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TALOUSTOIMINTA 
 
Talouspuolen tavoite toteutui, kun vapaaehtoistyön avulla seuran toiminta saatiin pysymään 
vireänä ja maksuvalmius pysyi hyvänä. Varainhankinnassa toteutettiin edellisinä vuosina hyväksi 
havaittuja toimintamalleja. 
 
Viiden lähiseuran yhteinen hanke nuorisopuolella saatiin osittain katettua siihen kohdistetulla 
Opetus- ja Kulttuuriministeriön avustuksella. Kilpailuja ja harjoituksia varten hankittiin jonkin verran 
kalustoa. Poistoja kirjanpidossa tehtiin 2000,00 euron arvosta. 
 
Tukimuodot jäsenistölle olivat edellisten vuosien tapaisia ja palkitsemistilaisuus on niistä 
rahallisesti mitattuna suurin. Hyvän AM- ja SM-kilpailumenestyksen myötä stipendeihin käytettävä 
rahamäärä on noususuunnassa. Matkakorvauksia maksettiin toimintasuunnitelman mukaisesti, 
työkorvauksia verokirjalla ei maksettu lainkaan. 
 
Sopimus yhteistoiminnasta MySportin kanssa tuotti jonkin verran euroja seuran kassaan, harmi 
että liike päätti lopettaa toimintansa. Ullmax-asujen välitysmyynti toimii ja tuottoja siitä saatiin 
kohtuullisesti. Karttojen tulostus-palvelusta tehty sopimus WG-printin kanssa on toiminut 
moitteettomasti, samoin Smartum- ja Tyky-liikuntasetelisopimukset. Merenkurkun rastipäivien 
osalta seura on mukana näihin sisältyvissä sopimuksissa ja tukea on saatu mm. mainosten 
muodossa. 
 
Vuoden tulos jäi plussalle 2520,73 euroa. Tulossa olevan SM-Sprint kilpailun kartoituskulut tulevat 
nousemaan korkeiksi, joten päätimme purkaa vuonna 2014 kirjanpidossa tehdyn varauksen 
käytettäväksi näihin menoihin.  
 
TULOT  
Varainhankinnan tulot olivat kuluneenakin vuonna korkeat. Alueella järjestettävät messut ja niihin 
liittyvä lipuntarkastus sekä järjestyksenvalvonta otteluissa tuottavat tulosta, kun on henkilöitä, jotka 
aktiivisesti tekevät talkootyötä seuran hyväksi. Tulopuolella jatkoimme valmistautumista vuoden 
2016 SM-Sprint kilpailuihin ja onnistuimme tekemään tulosta, vaikka tulot olivat kokonaisuutena 
hieman pienemmät kuin vuonna 2014. 
 
Kesän aikana järjestetyt kilpailut näkyvät tulopuolella positiivisesti ja kisaravintola on syytä pitää 
edelleen aktiivi-toiminnassa myös mukana yhtenä tulonlähteenä. Nuorisopuolella avustukset ovat 
tärkeä osa toiminnan rahoitusta ja tänäkin vuonna niitä saatiin ihan mukavasti. 
Toimintamaksukertymä nousi jonkin verran edellisvuodesta kun oravapolkutoiminnassa oli 
enemmän lapsia mukana. Jäsenmaksutulot olivat odotusten mukaiset. 
 
MENOT  
Menot olivat kautta linjan jonkin verran suuremmat kuin edellisenä vuonna. Kilpailuihin osallistuttiin 
oikein aktiivisesti seuraa edustaen ja niinpä osallistumismaksut nousivat viime vuodesta n. 20%. 
KRV ja FIN-5 osallistumismaksukuluja hieman rajoitettiin rajaamalla seuran maksut sarjoihin 
H/D 8-20. 
 
Leirikulut olivat samaa luokkaa kuin edellisvuonna, jatkossa ehkä voitaneen tarkistaa 
omavastuuosuuden suuruutta hieman alaspäin jos tulotaso pysyy yhtä hyvänä. Myös 
valmennukseen voisimme satsata hieman enemmän, vaikka summa viime vuodesta nousikin 
useamman VOL-leiriläisen myötä. Kilpailumatkakulut olivat samalla tasolla kuin aiemmin. 
Kustannuksia tuli ainoastaan yhteisistä bussimatkoista, matkoilla hyödynnettiin samoja kuljetuksia 
lähiseurojen kanssa. Olemme tukeneet jäseniä myös seura-asujen hankinnassa.  
 
Johtokunta 22.3.2016 
 


