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Yleistä
Vaasan suunnistajat ry on Tähtiseura lasten ja nuorten osa-alueella . Tähtiseura on
Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää määritellyt
laatutekijät. Tähtiseura-auditointi järjestettiin 27.5.2019 Alkulassa. Auditoijina
suunnistusliitosta Timo Saarinen ja Pohjanmaan liikunta ja urheilusta Kirsi Martinmäki.
Todettiin, että VaaSu täyttää Olympiakomitean laatuohjelman kriteerit. Auditointisivulle piti
vielä täsmentää muutama kohta ja suorittaa jäsenkysely, jonka tulokset valmistuivat
lokakuussa.
Seuran toimintalinjaa päivitettiin johtokunnan ja vastuuhenkilöiksi nimettyjen
vastuualueiden ja tehtävien osalta. Tehtävät on luettavissa seuran toimintalinjasta, kohdasta
seuran organisaatio 5.2. Seuran nuoriso-ja valmennustoiminta oli koko vuoden vilkasta ja
monipuolista.
Nuorten kilpasuunnistustoiminnassa saavutettiin menestystä Suomen huipulla ja
kansainvälisesti MM- ja EM-tasolla.
Lähiseurojen kanssa yhteistyö jatkui tiiviinä yhteisillä leireillä, harjoituksilla, valmennuksessa,
harjoituskilpailujen järjestämisillä sekä korttelirasteilla.
Kevätkokouksessa tehtiin johtokunnan esityksen mukainen muutos toimintasuunnitelmaan
kohta 8 seuratuet koskemaan myös aikuisia maajoukkueeseen valittuja kilpailijoita.
Kaupunki muisti vuosittaisessa juhlassaan 19.2.2019 seuran menestyneitä urheilijoita.
Seurajuhlassa 3.11.2019 Waskiassa palkittiin oravapolkulaisia, kilpailijoita ja jaettiin
kannustimia toteutuneesta toiminnasta.
Seuran jäsenmäärä on kasvanut hiukan ja on nyt 324 henkilöä.

Seuran yleisiä tapahtumia 2019
●
●
●
●

●

●

Seuran kevätkokous järjestettiin Saarenpään hiihtokeskuksessa ti 26.3.2019,
osallistujia 12 jäsentä. Samalla tutustuttiin päivitettyyn rastilippu.fi -ohjelmaan.
Aikuisten suunnistuskurssi 4 kokoontumiskertaa huhti-toukokuussa. Osallistujia 14.
Ocad koulutus 23.3.2019 klo 9-15, Elisa stadion. Kouluttajana Eero-Antti Lonka.
Suunnistusliiton koulusuunnistuksen kehittämishanke "Koulu kartalla” tapahtuma
järjestettiin 16.5.2019 yhdelle koululle ja illalla yhdessä IF Femmanin kanssa
perhetapahtuma liittyen WOD-päivään. Tähän liittyen VaaSun toinen MOBO-rata
avattiin Metsäkalliossa 15.10.2019.
Seurailta järjestettiin su 3.11. Waskiassa, johon osallistui 82 jäsentä. Palkittiin EM- ja
SM mitalistit sekä aktiiviset nuoret ja oravapolkulaiset. Jaettiin seuran
mestaruuskilpailujen mitalit ja julkistettiin vuoden ohjaaja.
Syyskokous pidettiin ABC Kiitokaaressa ti 12.11.2019, johon osallistui 16 seuran
jäsentä.
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Nuorisotoiminta
Vuonna 2019 nuorisotoiminnan keskeiset toiminnot olivat lasten/nuorten alku- ja
jatkosuunnistusopetus eli Oravapolku ja nuorten valmennustoiminta.
Oravapolun aloituksesta mainostettiin myös paikallisessa Ikkuna-lehdessä. Oravapolkukausi
käynnistyi 6.4. Onkilahden Laivapuistossa ja Tiklaslammella. Opetus tapahtui kauden aikana
neljässä pääryhmässä eli maa-, rasti-, kartta- ja liito-oravissa. Oravapolku jatkui 18 kertaa,
joista kolme kertaa oli VaaSun iltarastien yhteydessä.
Oravapolun harjoittelukertoina tarjottiin VaaSun järjestämiä Vaasarasteja, joka toinen torstai
sekä osallistumista Oravapolun kautta mm. Oravapolku-henkilökohtaiseen että
–viestikilpailuun, Merenkurkun rastipäiville, Am-pitkälle, Am-viestiin sekä
harjoituskilpailuihin.
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 neljännelle kerralle. Viidennen kerran yhteydessä oli palkitseminen .
Yhteensä eri lapsia oli osallistunut kauden aikana 131, joista vähintään kerran oli osallistunut
37 VaaSulaista. 37 VaaSulaisesta oli 18 osallistunut peräti jokaiseen viidestä
harjoituskilpailusta.
Vuoden 2019 aikana toteutuivat seuraavat leirit:
● Österhankmon leiri jouduttiin siirtämään Alskathemmet- tilalle ja toteutettiin
yhteistyössä Vaasan Suomalaisen seurakunnan kanssa pe - su 4.-6.1. 2019. Leirille
ilmoittautui yhteensä 30, joista seitsemän nuorta ja neljä aikuista jatkoi leiriä
sunnuntaihin.
● Yhteistoimintaa FSO:n kanssa. FSO järjesti leiripäiviä, joihin VaaSulaiset osallistuivat.
Lauantaina 12.1.2019 oli ensimmäinen Sulvalla ja toinen oli Närpiössä 16.3.2019.
● Viiden seuran eli VaaSu-Femman_LaihLu-Malax-Solf yhteisleiri järjestettiin Öjbergetillä
lauantaina 27.4. VaaSusta sinne osallistui 20 lasta/nuorta/vanhempaa. Yhteensä ko.
leirille osallistui EPSU:n ja ÖID:n alueelta 160 lasta/nuorta/vanhempaa, joista
ohjaajina toimi yhteensä 30. Leirillä oli mukava suomi-ruotsi puheensorina.
● Leimausleiri alkoi ma 3.6.2019, johon seurasta osallistui 12 lasta ja 4 ohjaajaa.
16-vuotiaille ja nuoremmille järjestettiin 4.10. taskulamppusuunnistus Öjbergetin
maastossa. Paikalla viidestä eri seurasta oli noin 60 suunnistajaa. Maastoon lähdettiin klo 19 19.30 Sundom IF:n hiihtomajalta.
Oravapolun toimintakausi huipentui marraskuun 1.päivän iltana 76 hengen ryhmällä
toiminnalliseen pimeätapahtumaan Pilvilammen maastossa, parkki- ja lähtöpaikkana toimi
Kappelinmäen läheinen parkkipaikka.
Laivapuistossa järjestettiin Onkilahden koululle liikuntatapahtuma 16.5. maailman
suunnistusviikkoon liittyen. Paikalla edustamassa ja myös vetäjinä aktiivisuunnistajista Anu
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Tuomisto ja Miika Nurmi. Illalla maailmansuunnistusviikkoon liittyen näkyvyyttä järjestettiin
Vaasarasteilla yhteistyössä IF Femmanin ja Solf IK:n kanssa.
Lasten ratojen ratatiedostoja ei ole talletettu kovinkaan paljon seuran sivulle varastoon.
Oravapolkuohjaajat valitsivat keskuudestaan vuoden 2019 ohjaajaksi Eliisa Pöytäkankaan.

Valmennustoiminta
Valmennustoimintaan sisältyi pääasiassa nuorten, mutta myös hieman aikuisten,
valmennuksen suunnittelua ja toteutusta yhdessä nuorisotoiminnan kanssa.
Talvikaudella järjestettiin lihaskuntotreenejä keväällä Steinerkoulun tiloissa perjantaisin yli
10-vuotiaille klo 17.30-19.30 ja sitten syksyllä Keskuskoululla perjantaisin alle 10-vuotialle
(klo 17.30 - 18.15) ja yli 10-vuotiaille (klo 17.45 - 19.45) sekä kuntosählyä lauantaisin klo
18-19.30 Länsimetsän koululla. V
 aaSulaisia kannustettiin osallistumaan Malax IF:n
koordinoimaan juoksuharjoitukseen keskiviikkoisin sekä hyödyntämään harjoittelussaan
maapohjahallilla olevia kaupungin avoimia harjoitusvuoroja.
VaaSun nuoret ja aikuiset saivat osallistua erillisen sopimuksen mukaan IF Femmanin
keskiviikkosuunnistustaitotreeneihin. Osallistuminen vaihteli paljon.
Nuoria suunnistajiamme rohkaistiin hakeutumaan Vaasan kaupungin järjestämään urheilijaakatemiatoimintaan. Vaasan urheiluakatemiatoiminnassa olivat mukana Vöyrin
urheilulukiossa opiskelevat.
Ryhmä VaaSu 2020 eli nuorten (11 - 18v) treeniryhmä pitivät omia viikoittaisia
yhteisharjoituksia talvikaudella.
Vaasan Urheiluhalli (ent. Maapohjahalli) järjestettiin myös nuorille ja aikuisille joka toinen
viikko yhdistettyjä koordinaatio- ja suunnistustaitoharjoituksia 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.
Yhdistetyllä kilpailu- ja leirimatkalla pääsiäisenä 18.-21.4.2019 osallistuminen kilpailuihin
Paraisilla (Saaristorastit) ja Sauvossa (FinnSpring) mukana oli 3 aikuista, sekä 7 nuorta.
Oravapolkukilpailuun Kauhavalle 29.5.2019 mentiin yhteisellä kyydillä.

Kilpailutoiminta
VaaSun järjestämät kilpailut
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Merenkurkun rastipäivien (MRP) 1. osakilpailu käytiin ke 24.7.2019 klo 18.00 alkaen
louhoksella Vähässäkyrössä. Rastipäiville osallistui 531 henkilöä, joista VaaSun järjestämään
osakilpailuun 425 henkilöä + kuntosuunnistajat 86 henkilöä.
Kilpailupäivä oli kuuma ja aurinkoinen. Talkoopäivä tiistaina, jolloin rakennettiin kuntoon
lähdöt ja infopaalu sekä pystytettiin teltat. Sekä naisille että miehille tehtiin katollinen
pesuteltta ja vesi pumpattiin uusiin suihkuihin louhoksen altaasta.
Jokaiselle maaliintulijalle palkintona oli litran mehu. Lisäksi RR-radan kilpailijoille infosta
vapaavalintainen palkinto.
Am-viesti järjestettiin sunnuntaina 11.8.2019 klo 11.00 alkaen Vähässäkyrössä vesitornin
maastossa. 82 joukkuetta osallistui.
Laihialla oli edellisenä päivänä la Am-pitkät ja meillä talkoot. Aurinkoisessa säässä kasasimme
kaikki teltat ja asuntovaunun tulospalveluun. Kilpailupäivä oli lämmin ja aurinkoinen (
ennuste oli luvannut sadetta ja ukkosta). Kilpailu meni kokonaisuudessaan loistavasti.
VaaSu järjesti ma 26.8.2019 Storbergetillä Oravapolkuun sisältyvän harjoituskilpailun, johon
osallistui 108 nuorta 8-16 sarjoihin. Ilma oli lämmin poutapäivä.
VaaSu järjesti myös EPSUn Pyöräsuunnistus Cupin osakilpailun ke 4.9.2019 Vesilaitoksen
maastossa.
Vaasassa järjestettiin ocad-radanpiirtokurssi Elisa Stadionilla 23.3.2019. Kouluttajana oli
Eero-Antti Lonka. Paikalla 9 henkilöä.
Ratamestarikurssi kahtena päivänä 24.1. ja 31.1.2019 Vaasassa. Kurssin vetäjänä toimi Niko
Latva SuJusta. Kurssille osallistuivat VaaSusta: Pertti Välimaa, Teemu Pöytäkangas, Merja
Rinta- Koski.
Ratamestariseminaari Kuortaneella 9.-10.2.2019 osallistuivat Riikka Lautamo, Ossi Peltola ja
Pertti Välimaa
Suunnistusliitto myönsi VaaSulle SM-keskimatkan järjestämisen vuonna 2023.

VaaSulaiset kilpailuissa
Suunnistusliiton valmennusryhmiin vuonna 2019 VaaSusta mukaan päässeet olivat:
● Anu Tuomisto oli suunnistuksen nuorten maajoukkueessa
● Eveliina Välimaa oli pyöräsuunnistuksen nuorten maajoukkueessa
● Satu Tuomisto oli hiihtosuunnistuksen kaudella 2018 - 2019 nuorten maajoukkueessa
ja kaudella 2019-2020 haastajaryhmässä (21-25 vuotiaat)
● Anders Blomster oli pyöräsuunnistuksen B-maajoukkueessa
Kovan tason suorituksia saatiin jopa MM-tasolla suunnistuksessa Anu Tuomisto 4. sija ja
Hiihtosuunnistuksessa Satu Tuomisto 4. sija. Satu teki kovan suorituksen myös
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suunnistuksessa Am-tasolla naisten pääsarjassa D21. Erikoispitkillä, kultaa. Lisäksi Amhiihtosuunnistuksessa pääsarjassa 3 kultamitalia.
MM-tasolla pyöräsuunnistuksessa Tanskassa osallistuivat Anders Blomster H21 sarjaan
(paras sijoitus sprintissä sija 24.), Eveliina Välimaa D20 sarjaan ja Miika Nurmi H20 sarjaan
(6.).
EM-kilpailuissa pyöräsuunnistuksessa Eveliina Välimaa viestissä 3. sija. Miika Nurmi
sprintissä 3. sekä viestissä 6.
SM-tasolla kultaa pyöräsuunnistuksen pariviestissä saavuttivat Eveliina Välimaa ja Nella
Keskinen. Eveliina myös sprintissä 5. ja keskimatkalla 6. Miika Nurmi SM-pitkällä matkalla 3.
ja sprintissä 7. Anders Blomster miesten pääsarjassa pitkällä matkalla 5. ja sprintissä 7.
Suunnistuksen SM-keskimatkalla Taivalkoskella 29.6. 2019 H55 hopeaa saavutti Juha
Tuomisto ja lisäksi Etelä-Pohjanmaan edustajana pronssia SM-sprinttiviestissä.
Am-tason suunnistuksessa Miika Nurmi, Juha Tuomisto ja Aimo Salmi saavuttivat kukin 3
kultamitalia, Veera Puro-Aho 2, sekä Jaakko ja Juho Tiukkanen, molemmat 2. kultamitalia.
Jorma Saarimäki yksi kulta. Hiihtosuunnistuksessa Helge Knuuttila 1 kultasija.
Aivan nuorissa Kultamitalin saavuttivat myöskin Veera Hakapää, Penne Lautamo, Hilla
Lautamo, Ella Tuomaala ja Tuukka Pöytäkangas.
Lähiseurojen kanssa käytettiin yhteisiä bussikuljetuksia kilpailuihin. Esimerkiksi Ruotsiin
25-mannaan Solf IK: kanssa, josta saatiin hienosti hyväksytty suoritus.
VaaSun mestaruudet alle 21 vuotiaissa ratkottiin AM-pitkien matkojen kilpailussa. Ne käytiin
tänä vuonna Laihialla.
Nuorten Jukolaan Turussa osallistui yksi joukkue huoltajineen. Sijoitus oli 92 / 160:sta
joukkueesta.
Aikuisten osalta viesti- ja suunnistuskilpailuihin osallistumista jatkettiin edellisvuosien
tapaan. Venlojen viestiin osallistui neljä VaaSun joukkuetta, joista paras sijoittui 165:ksi 1723
joukkueen joukosta. Jukolan viestiin osallistui kaksi VaaSun joukkuetta. Ykkösjoukkue sijoittui
674 / 1975.
Vaasan kaupunki huomioi menestyneitä urheilijoita kaupungintalolla. VaaSulaisista
tilaisuuteen kutsuttiin Tuomiston Anu, Tuomisto Satu, Keskinen Nella ja Välimaa Eveliina.

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, joissa tehtiin yhteensä 2257 suoritusta.
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Tilastointi on suoritettu samalla periaatteella, kuin viime vuonna. Osallistujamäärät otettiin
suoraan rastilippu.fi ohjelmasta. Tilastoihin lisättiin jokaiseen tapahtumaan 4 osallistujaa,
koska perhekunnista tuloksiin merkittiin pääosin yksi osallistuja.
Korttelirastit järjestettiin talvikaudella viiden seuran voimin kaikkiaan 21 kertaa, joista VaaSu
järjesti kuusi kertaa. Keskimäärin korttelirasteille osallistui n. 60 henkilöä per kerta. Suurin
osallistujamäärä oli 90.
Olemme mukana viidettä vuotta EPSU- kortti järjestelmässä. Tarroja myytiin ennätysmäärä
45 kpl. Kortin lunastaneet saavat osallistua järjestelmässä mukana olevien seurojen
iltarasteille näyttämällä korttia.
Metsäkallion MOBO rata saatiin valmiiksi. Rastit on sijoitettu maastoon siten, että rataa voi
hyödyntää myös hiihto- ja pyöräsuunnistuksessa. Uutta rataa on mainostettu kouluille.
Hietalahden radalta oli viety pari rastia. Rata on korjattu kuntoon. Tilastoissa kävijämäärät
ovat Hietalahti: 648 (4523 leimausta), Metsäkallio: 10 (leimauksia 89). Tilastossa mukana
vain kännykällä leimanneet.
Maailman suunnistuksen päivää vietettiin 16.5. Sepänkylän Botniahallin ympäristössä
yhdessä kolmen lähiseuran kanssa.
Järjestimme firmalle partiosuunnistustapahtuman kolmen henkilön joukkueilla 7.5.2019
Kappelinmäen alueella.
Iltarastitoimintojen infotilaisuus järjestettiin Saarenpään hiihtokeskuksessa ti 26.3.2019.
Osallistujia oli 12 jäsentä. Samalla tutustuttiin päivitettyyn rastilippu.fi –ohjelmaan, jossa
käytetään kahta tietokonetta. Pääkone maaliin, josta pilviyhteys lähtökoneeseen. Tulokset
näkyvät välittömästi internetissä. Kun on kirjautuneena rastilippu.fi, niin oma nimi tuloksissa
näkyy ylimpänä. Toimintaan liitetty sopimus Maksuturvan kanssa jatkui ennallaan.
Ainoastaan muutama maksu tuli tämän järjestelmän kautta.

Iltarastien tapahtumakohtainen osallistujamäärät:
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Vuositasolla iltarastien osallistujamäärät VaaSun järjestämissä tapahtumissa:
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Kartoitustoiminta
VaaSun kartoitussuunnitelmaa on päivitetty ja sen perusteella on tehty uusia karttoja.
Tilattu Gerbyn Finnbyn alueesta kartta Caj Snickarsilta. Koko kartan pohjat ovat valmiit ja
maastotyö tehty koko kartan alueelle.
Heikki Tamminen on aloittanut Långskäret alueen uudelleenkartoituksen. Kalevi
Mäki-Maunus on päivittänyt Metsäkallion karttaa maastokäynneillä ja karttaan on liitetty
myös Kemiran aidattu sisäalue. Edvininpolun / Purolan karttaa on päivittänyt Ossi Peltola ja
myös Hietalahden karttaan moottoritien uusi kiertoliittymä. Storbergetin karttaan on lisätty
rantatien merenpuoleinen alue.
Raportoitu vuonna 2019 suunnistusliiton karttarekisteriin kaksi karttaa:
● Ojaniemen kartta Vähässäkyrössä valmistui MRP-kilpailuihin
● Nuori kartoittaja Miika Nurmi teki kartan Alskathemmet leirikeskuksen piha-alueesta
Anders Blomster kartoittanut alueita pyöräsuunnistusta varten.
Aaltopuiston karttapohjat ovat valmiina ja maastotyö on vielä tekemättä.
Annoimme Vaasan alueen kouluille lähialueilta ja piha-alueista tehtyjä karttoja
PDF-muodossa, josta he voivat tulostaa tarvitsemiaan määriä koulun harjoituksia varten.

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, eikä sijoituksiin tarvitse tehdä toistaiseksi muutoksia.
Hankittiin tammikuussa 2019 seuralle 3 kpl hiihtosuunnistuskarttatelinettä sekä 3 kpl
pyöräsuunnistuskarttatelineitä. Halukkaat saavat lainata niitä ja vaikka halutessaan lunastaa
sen omaksi.

Iltarastit ja kilpailut
Seuralla on toista vuotta voimassa oleva sopimus 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-liikuntasetelien sopimukset. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa
käytössä oli myös ePassi Sportti mobiili liikuntaetujen maksutapa, joka on saman toimijan
palvelu kuin Tyky-setelit. VaaSulla ja Femmanilla on sopimus, jonka mukaan EPSU-korttien
myyntitulot jaetaan. 
Merenkurkun rastipäivien tulot jaettiin kolmen seuran kesken tasan.
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Kilpailuja ja iltarasteja varten hankittiin jonkin verran kalustoa. Ostettiin yksi uusi kannettava
tietokone pääasialliseksi iltarastikoneeksi. Eresults Pro tuloslaskentaohjelma päivitettiin
Am-viestikisaan sekä Eresults Mobile sovelluksen käyttöä jatkettiin iltarasteilla.

Tulot
Varainhankinnassa toteutettiin pääosin edellisinä vuosina hyväksi havaittuja toimintamalleja.
Iltarastien tuotto on suurin yksittäinen tuloerä ja oli hienoisessa nousussa vuonna 2019. 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 seuran omien
kisojen järjestämisen lisäksi mm. muuttotalkoot, messut sekä tuolien siirto kaupungintalolla.
Alueella järjestettävät tapahtumat ja niihin liittyvät järjestyksenvalvontatehtävät tuottivat
hyvän perustulon, mutta niitä varten tarvittaisiin lisää järjestyksenvalvoja kurssin käyneitä.
Nuorisopuolella avustukset ovat tärkeä osa toiminnan rahoitusta. Toimintamaksujen kertymä
nousi hieman aiemmasta samoin kuin jäsenmaksutulot.
Myös KPO:n kannustaja järjestelmän kautta saatiin jälleen jonkin verran tukea jäsenten
ostosten keskittämisestä. Aktiivinen Ullmax-asujen välitysmyynti laitettiin tauolle.

Menot
Suurimpina menoerinä olivat kilpailujen osallistumismaksut sekä kilpailumatkakulut. Näissä
molemmissa tosin pientä laskua edellisiin vuosiin verrattuna.
Jäsenten harrastustoimintaa tuettiin edellisten vuosien tapaan. Hyvän AM- ja SMkilpailumenestyksen sekä MM- ja EM-edustusjoukkueisiin valittujen urheilijoiden myötä
valmennus ja kulukorvauksiin käytettävä rahamäärä on edelleen noususuunnassa.
Kartoitukseen myös käytetään merkittävästi rahaa. Matkakorvauksia maksettiin
toimintasuunnitelmaan perustuen. Seura-asujen hankinnassa tuettiin seuran jäseniä
tasapuolisesti.

Loppusanat
Monipuolinen ja aktiivinen toiminta eri osa-alueilla on voimavaramme - kiitos aktiivisille
jäsenille!
Liite 1 Menestykset kilpailuissa
Vaasassa 4.2.2020
Vaasan Suunnistajat ry:n johtokunta
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