Toimintakertomus 2020
Vaasan Suunnistajat ry

Johtokunta ja vastuuhenkilöt vuonna 2020
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Rahastonhoitaja
Sihteeri
Nuorisovastaava
Valmennusvastaava
Kilpailuvastaava
Harrastevastaava

Jyri Kytömäki
Juha Närvä
Sami Elomaa
Eliisa Pöytäkangas
Maritta Nurmi
Maritta Nurmi
Pertti Välimaa
Pertti Välimaa

Jäsen
Riikka Lautamo
Varajäsen
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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 viimeksi 2019, jolloin todettiin, että VaaSu
täyttää Olympiakomitean laatuohjelman kriteerit. Seuraava auditointi on vuonna 2022.
Korona leimasi vuotta myös VaaSun toiminnassa. Keväällä peruuntui monet leirit ja kisat ja
myös oravapolku toiminta oli tauolla. Pahimpaan korona aikaan kuitenkin järjestettiin
omatoimisia iltarasteja ja kesällä ja syksyllä myös kilpailuja ja oravapolkutoimintaa.
Nuorten ja aikuisten kilpasuunnistustoiminnassa saavutettiin menestystä Suomen huipulla.
Kaupunki myös muisti arvokilpailuissa menestyneitä urheilijoita. Harmillisesti kaikki EM- ja
MM-kisat peruuntuivat koronan takia eli niistä ei siten menestystäkään tullut.
Lähiseurojen kanssa yhteistyö jatkui tiiviinä yhteisillä leireillä, harjoituksilla, valmennuksessa,
harjoituskilpailujen järjestämisillä sekä korttelirasteilla.
Seurajuhlan sijaan palkittiin ulkoilmatapahtumissa oravapolkulaisia sekä kilpailijoita ja
jaettiin kannustimia toteutuneesta toiminnasta. 60 vuotiasta VaaSua ei ollut kuitenkaan
mahdollista kunnolla juhlia, mutta juhlitaan sitten vuoden 2021 seurajuhlassa senkin edestä.
Seuran jäsenmäärä on laskenut hiukan ja on nyt 291 henkilöä.

Seuran yleisiä tapahtumia 2020
●
●

●

●
●

VaaSun seurapäivä järjestettiin Saarenpään hiihtomajalla 1.2.2020. Osallistujina leirillä
oli 21 eri-ikäistä VaaSulaista.
Seuran kevätkokous järjestettiin ABC Kiitokaaressa ti 10.3.2020, osallistujina 12
jäsentä. Tehtiin pieniä päivityksiä sääntöihin ja valittiin Ossi Peltola seuran
kunniajäseneksi.
Syyskokous pidettiin Marttalassa ti 24.11.2020 ja poikkeuslain turvin myös etänä.
Kokoukseen osallistui 7 seuran jäsentä paikan päällä ja 4 etänä. Käytiin läpi mm.
seurakyselyn tulokset.
Oravapolkuosallistujat palkittiin Kasarmintorilla 11.12.2020
Arvokilpailuissa 2020 menestyneet aikuiset ja kaikki kansallisiin kilpailuihin
osallistuneet nuoret palkittiin Kasarmintorilla 15.1.2021

Nuorisotoiminta
Vuonna 2020 nuorisotoiminnan keskeiset toiminnot olivat lasten/nuorten alku- ja
jatkosuunnistusopetus eli Oravapolku ja nuorten valmennustoiminta.
Oravapolkutoiminta aloitettiin tavanomaisesta poiketen omatoimioravapolkuharjoituksilla
huhtikuun puolessa välissä. Ensimmäinen harjoitus järjestettiin Metsäkallion maastoon
hyödyntäen myös maastossa olevaa MOBO-rasteja. Omatoimiradat olivat käytössä viikon. Sen
jälkeen tarjottiin omatoimitreeneinä ns. piharasteja, joka tarkoitti sitä, että koulun tai
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päiväkodin tai jonkin puiston läheisyyteen suunniteltiin ja toteutettiin radat, jotka olivat sitten
käyttäjien käytettävissä viikon ja kartat olivat tulostettavissa VaaSun sivulta. Ko. ratojen
karttatulosteita annettiin tulostettuna kartan maastossa olevalle koululle ja/tai päiväkodille.
Kokeneemmille nuorille suunnistajille tarjottiin myös väyläsuunnistuksia samassa maastossa
kuin missä omatoimiradat toteutettiin. Oravapolun lähiohjauskerrat käynnistettiin
maanantaina 1.6. ja niitä järjestettiin kesäkuussa yhteensä kolmena maanantai-iltana.
Elokuussa kokoonnuttiin myös kerran yhteisharjoitukseen. Opetus tapahtui
lähiohjauskerroilla neljässä pääryhmässä eli maa-, rasti-, kartta- ja liito-oravissa.
Oravapolkulaisille tarjottiin omatoimisina harjoittelukertoina myös omatoimisia Vaasarasteja
sekä viiden seuran vuorotellen järjestämiä harjoituksia harjoituskilpailujen lisäksi. VaaSun
järjestämä harjoitus oli 2.10. taskulamppusuunnistus Gerbyn mäen maastossa. Paikalla
viidestä eri seurasta tuli noin 60 suunnistajaa.
Oravapolkuun kuuluvat harjoituskilpailut olivat viiden kilpailunomaisen harjoituksen
kokonaisuus kesä-syyskuun aikana, joista vastasivat yhdessä VaaSu, IF Femman, Solf IK,
LaihLu ja Malax IF. VaaSu järjestysvuoro sattui viidennelle kerralle, jolloin oli palkitseminen.
Harjoituskilpailuihin osallistui kauden aikana yhteensä 136 eri lasta, joista vähintään kerran
osallistuneita oli 34 VaaSulaista. VaaSulaisista oli 26 osallistunut 3-5 harjoituskilpailuun ja
heistä 9 oli osallistunut kaikkiin viiteen harjoituskilpailuun.
Vuoden 2020 aikana toteutuivat seuraavat leirit:
● Alskathemmetissä toteutettiin leiri yhteistyössä Vaasan Suomalaisen seurakunnan
kanssa 3.-5.1.2020. Leirille osallistui yhteensä 26, joista kahdeksan nuorta ja neljä
aikuista jatkoi leiriä sunnuntaihin.
● Yhteistoimintaa FSO:n kanssa. FSO järjesti leiripäivän, johon VaaSulaiset osallistuivat.
Lauantaina 11.1.2020 järjestettiin Pietarsaaressa. Leiripäiviä olisi ollut useampikin,
mutta koronarajoitusten myötä ne jouduttiin peruuttamaan.
● VaaSun seurapäivä järjestettiin Saarenpään hiihtomajalla 1.2.2020. Ohjelmassa oli
suunnistusta ja luentoa. Saimme luennoijaksi Ella Nurmen. Osallistujia leirillä oli 21
eri-ikäistä VaaSulaista.
Oravapolun huipentumaksi suunniteltu pimeätapahtuma jouduttiin perumaan, mutta sen
sijaan järjestimme oravapolkulaisten kannustuspalkintojen jakamisen Kasarmintorin
parkkipaikalla 11.12. nouda ja poistu -periaatteella.
11.2. Eliisa ja Riikka olivat esittelemässä VaaSun nuorisotoimintaa Vaasan kaupungin
järjestämässä Harrasta Vaasassa- tapahtumassa kirjastossa.
15.3. pidettäväksi suunniteltu koko perheen Suunnistus tutuksi -tapahtuma jouduttiin
perumaan yleisen tilanteen vuoksi.
Oravapolkuohjaajat valitsivat keskuudestaan vuoden 2020 ohjaajaksi Kalevi Mäki-Maunuksen.

Valmennustoiminta
Valmennustoimintaan sisältyi pääasiassa nuorten, mutta myös hieman aikuisten,
valmennuksen suunnittelua ja toteutusta yhdessä nuorisotoiminnan kanssa.

Sivu 4/10

Vaasan Suunnistajat ry

Toimintakertomus vuodelta 2020

Kevään talvikaudella järjestettiin lihaskuntotreenejä Vaasan keskuskoulun jumppasalissa
perjantaisin yli 10-vuotiaille klo 17.30-19.30 sekä kuntosählyä lauantaisin klo 18-19.30
Länsimetsän koululla. VaaSulaisia kannustettiin osallistumaan Malax IF:n koordinoimaan
juoksuharjoitukseen keskiviikkoisin sekä hyödyntämään harjoittelussaan maapohjahallilla
olevia kaupungin avoimia harjoitusvuoroja. Syksyllä koronan takia ei sisäjumppaa järjestetty
vaan korvaavaa lihaskunto- ja suunnistustaitoharjoituksia ulkona nuorille ja aikuisille. Sähly
oli tauolla syksyn. Vaasan Urheiluhallissa (ent. Maapohjahalli) järjestettiin keväällä myös
nuorille ja aikuisille joka toinen viikko yhdistettyjä koordinaatio- ja nopeusharjoituksia.
Nuoria suunnistajiamme rohkaistiin hakeutumaan Vaasan kaupungin järjestämään urheilijaakatemiatoimintaan ja kaksi yläkoululaista osallistui.
Ryhmä VaaSu 2020 eli nuorten (11 - 18v) treeniryhmä pitivät omia viikoittaisia
yhteisharjoituksia pitkin koko vuotta.
Koronan takia oli vähän suunnistuskilpailuja tarjolla keväällä ja alkukesästä. Tätä vajetta
paikkaamaan tarjottiin kuuden osakilpailun Kvarken-Cup huhti-toukokuussa yhteistyössä If
Femmanin kanssa. Heinäkuussa järjestettiin yhteistyössä myös Kvarken Sprint Cup, jossa oli
kaksi osakilpailua ja finaali.
Talvikaudella järjestetyt korttelirastit ja kesäkaudella järjestetyt viikoittaiset
iltarastitapahtumat tarjosivat jäsenille mahdollisuuksia harjoitella omia suunnistustaitojaan.
Joulukuussa käynnistettiin kahdeksan seuran voimin Kvarken-O harjoitukset, joiden
tavoitteena on tarjota laadukkaita omatoimisia vauhdikkaita harjoituksia sekä testijuoksuja.

Kilpailutoiminta
VaaSun järjestämät kilpailut
Merenkurkun rastipäivien järjestämistä pohdittiin pitkään koronan takia. Koska lopulta oli
selvää, että kolmipäiväistä kilpailua ei voida pitää normaaliin tapaan päätettiin se perua
vuodelta 2020 ja järjestää sen sijaan yksipäiväiset Kvarken-rastit kolmen seuran eli VaaSun, IF
Femmanin ja Malax IF:n yhteistyönä Vaasan Västervikin louhoksella la 18.7.2020. Koronan
takia kilpailu pidettiin siten, että aamupäivällä oli veteraanisarja (H/D55 ja vanhemmat) ja
iltapäivällä sitten erikseen nuoremmat. Poikkeuksellisesti kuntosarjoja ei järjestetty
ollenkaan.
Kilpailupäivänä oli yli 20 astetta lämmintä ja sää puolipilvinen. Talkoopäivä oli perjantai,
jolloin rakennettiin kuntoon lähdöt ja infopaalu sekä raivattiin kisakeskuksesta pois pusikkoa.
Koronan takia ei tällä kertaa ollut pesupaikkaa.
Jokaiselle maaliintulijalle palkintona paikallisia tuotteita. Lisäksi RR-radan kilpailijoille infosta
vapaavalintainen palkinto. Osallistujia tuli ympäri Suomea aamupäivälle 93 ja iltapäivälle 255
henkeä.
Pyöräsuunnistuksen Am-sprintti ja pitkän matkan kilpailut siirtyivät koronan takia keväältä
syksylle ja järjestettiin lopulta la - su 5. - 6.9.2020. Kisakeskuksena oli Strömberg Parkin

Sivu 5/10

Vaasan Suunnistajat ry

Toimintakertomus vuodelta 2020

paikoitusalue. Lauantain pitkät radat suuntautuivat Suvilahden ja Vanhan Vaasan suuntaan ja
sunnuntain sprintti radat olivat Melaniemen alueella.
Kilpailut sujuivat loistavasti, vaikka edellisestä VaaSun järjestämästä
pyöräsuunnistuskilpailusta oli aikaa. Jonkin verran oli tihkusadetta ja edellisten päivien sateet
olivat tehneet varsinkin pitkän matkan radat oletettua haastavammaksi ja raskaammiksi,
koska polut olivat mutaisia. Osallistujia oli pitkällä matkalla 104 ja sprintissä 97; yhteensä 115
eri henkilöä, Ounasvaaralta Espooseen. Koronan takia ei näissäkään kisoissa ollut
kuntosarjoja.
VaaSu järjesti heti PySu Am kisojen jälkeisenä ma 7.9.2020 Sprintti harjoituskilpailun
Hietalahdessa viidelle lähiseuralle. Harjoituskilpailuun osallistui 78 nuorta 8-16 sarjoihin.

VaaSulaiset kilpailuissa
Suunnistusliiton valmennusryhmiin vuonna 2020 VaaSusta mukaan päässeet olivat:
● Anu Tuomisto oli suunnistuksen Team 2025 (21-25-v.) valmennusryhmässä
● Satu Tuomisto oli hiihtosuunnistuksen kaudella 2019-2020 B-maajoukkueessa ja
kaudella 2020-2021 haastajaryhmässä (21-25 vuotiaat)
● Anders Blomster ja Miika Nurmi olivat pyöräsuunnistuksen B-maajoukkueessa
● Eveliina Välimaa oli pyöräsuunnistuksen nuorten leiriryhmässä
Vuonna 2020 jäivät EM ja MM kisat väliin koronan takia, mutta SM ja Am tasolla saatiin
menestystä.
Erityisesti pyöräsuunnistuksessa erityisesti saatiin hyviä sijoituksia:
Anders Blomster: kultaa SM viestistä ja SM keskimatkalta
Eveliina Välimaa: kultaa SM Erikoispitkältä, pronssia pitkältä matkalta sekä 5. SM viestissä ja
keskimatkalla
Miika Nurmi: kultaa SM viestistä ja 5. SM Erikoispitkällä
Nella Keskinen: hopeaa SM sprintissä ja 4. SM pitkällä
Ella Nurmi: 5. SM viestissä
Am tasolla pyöräsuunnistuksessa Eveliina Välimaa ja Tuukka Pöytäkangas saivat molemmat
kaksi kultaa.
Am-tason suunnistuksessa Williamsson Bo-Göran sai jopa 5 kultamitalia ja vielä yhden
hopeisen. Jorma Saarimäki kaksi kultaa ja kaksi hopeaa. Kultaa saivat myös Anu Tuomisto,
Penne Lautamo, Henna Lillhonga, Aapo Puro-Aho, Elias Pöytäkangas, Tuukka Pöytäkangas,
Eemeli Rinta-Koski, Juha Närvä, Ville Tuomaala, Jyri Kytömäki, Juha Tuomisto, Henry Lågland,
Helge Knuuttila ja Kalevi Yli-Teevahainen.
Nuorten Jukolaan Mikkelissä osallistui yksi joukkue huoltajineen. Sijoitus oli 96 / 143:sta
joukkueesta.
Aikuisten osalta Jukola ja Venla viestikilpailut peruuntuivat koronan takia.
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Harrastetoiminta
Harrastetoiminnan pääpaino on Vaasarastien järjestäminen, vuoroviikoin IF Femmanin
kanssa ja korttelirastien järjestäminen yhteistyössä IF Femman, Malax IF, Solf IK ja Laihian
lujan kanssa. Koronan takia iltarastit olivat täysin omatoimisia heinäkuun loppuun asti eli
rastit olivat viikon kerrallaan metsässä ja kartan pystyi tulostamaan itse tai hakemaan Cycli
pyöräilyliikkeestä. Ilmoittatutumiseen ja maksuun käytettiin Rastilippua, mutta mysö olis
mahdollista kausi-ilmoittautua erillisellä lomakkeella EPSU kortin hankkineeksi ja saada
kartat joka viikko automaattisesti sähköpostitse.
VaaSu järjesti iltarasteja 13 kertaa, joissa tehtiin yhteensä 1043 kertailmoittautumista
Rastilipussa ja lisäksi 114 EPSU-kausikorttilaista. Tilastointi on tällä kertaa suoritettu siten,
että rastilipusta kertailmoittautuneiden määriin on lisätty VaaSulta tai Femmanilta EPSU
kortin ostaneet. Tämä on tosiaan karkea, mutta paras mahdollinen arvio määristä eli siten n.
2634 suoritusta yhteensä. Elokuusta eteenpäin iltarastit järjestettiin hybridimallilla eli pystyi
käymään normaalisti torstaina, mutta sen lisäksi oli myös viikon ajan omatoimimahdollisuus
sen jälkeen.
Korttelirastit järjestettiin talvikaudella viiden seuran voimin kaikkiaan n. 20 kertaa, joista
VaaSu järjesti kuusi kertaa. Keskimäärin korttelirasteille osallistui n. 60 henkilöä per kerta.
Suurin osallistujamäärä oli n. 90.
Olimme edelleen mukana EPSU-kortti järjestelmässä. Tarroja myytiin Femmanin kanssa
yhteistyössä ennätysmäärä 97 kpl. Kortin lunastaneet saavat osallistua järjestelmässä mukana
olevien seurojen iltarasteille näyttämällä korttia. Tänä vuonna tuli siis suurempi osa tulosta
joko EPSU-korttien tai Rastilipun kautta kuin aiemmin.
Iltarastien tapahtumakohtainen osallistujamäärät:
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Vuositasolla iltarastien osallistujamäärät VaaSun järjestämissä tapahtumissa:

Keväällä suunniteltiin pidettävän myös aikuisten suunnistuskoulu, mutta se jouduttiin
perumaan koronan takia.

Kartoitustoiminta
VaaSun kartoitussuunnitelmaa on päivitetty ja sen perusteella on tehty uusia karttoja.
Suunnistusliiton karttarekisteriin raportoitiin kaksi karttaa. Pidimme vuonna 2020 kolme
kisaa näillä kahdella uudella kartalla:
1.
2.

Finnby. Tämän on kartoittanut Caj Snickars
PySu kartta Melaniemi-ym. Kartoittanut Anders Blomster

Finbyn kartaa päivitettiin keväällä kilpailukuntoon kolmen seuran yhdessä järjestämiin
Kvarkenrastit kilpailuihin. Am-pyöräsuunnistuskilpailuja varten valmistui kartta kahteen
kilpailuun, pitkälle matkalle ja sprinttikilpailuun. Kartta on laajalta alueelta, käsittäen alueen
ABB-vanha satama-vanhan vaasan rauniot- Aaltopuisto ja Melaniemi.
Öjbergetin vanhan kartan koko alue uusintakartoitetaan SM-keskimatkan 2023 kilpailuja
varten. Kartoitussopimus tehty Eero-Antto Lonkan kanssa. Alueen ja kartan
yhteiskäyttösopimus on tehty Solf IK: kanssa Markenintien itäpuolisesta osasta. Sen
mukaisesti kuntarajan länsipuolisen alueen omistaja on VaaSu ja itäpuoleisen alueen Solf IK,
mutta molemmat saavat vapaasti järjestää iltarasteja ja harjoituksia koko alueella ja karttaa
päivitetään yhdessä. Kilpailujen järjestämiseen toisen omistamalla alueella pitää pyytää
etukäteen lupa (SM 2023 on jo sovittu). Vanha sopimus oli suullinen.
Hietalahden sprinttisuunnistuskarttaa päivitettiin ja laajennettiin vanhalle kaatopaikelle
saakka ja koko kartta muunnettiin uusille ISSprOM2019 mukaisille kuvausohjeille ja
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symboleille Eero-Antti Lonkan toimesta. Saimme sprinttikarttaa varten pohjat myös vanhan
kaatopaikat alueesta. Maastotyötä sinne ei vielä kannata tehdä ennen kaupungin istutuksia.
Tervajoen koulun piha-alueesta teki uuden kartan Emma Elomaa, apunaan Jere Elomaa. Miika
Nurmi kartoitti Malmöntalon piha-alueen keväällä ja yhdistettiin Laivapuiston karttaan.
Varuskunta- sprinttisuunnistuskartta päivitettiin ja laajennettiin Vaasanpuistikolle saakka.
Heikki Tamminen teki Kalliolammen ja Metsäkallion kartoista uudet, gps-sopivat pohjat
Maanmittauslaitoksen avoimesta materiaalista.
Seuraavat koulut saivat muutamia karttoja ratoineen sekä pdf-tiedostot käyttöönsä:
● Övningskolan: Hietalahden puiston alueesta kartta.
● Länsimetsän koululle annettiin karttoja, joihin oli suunniteltu radat.
● Malmöntalon ja Malmögårdenin päiväkodit piharastien yhteydessä keväällä
● Gerby skolan sekä Onkilahden ja Suvilahden koulut saivat lähialueen kartan.
● Variskan koululle annettiin Kappelinmäen ja Pilvilammen kartat.
Aaltopuiston maastokartoituksesta on pyydetty tarjous. Pohjat ovat valmiina.

Taloustoiminta
Yleistä
Taloudellisesti kulunut vuosi oli koronan takia erikoinen. Toisaalta saatiin kilpailuista ja
talkootoiminnasta vähemmän tuloja, mutta toisaalta kilpa- ja leirikustannuksiin kului
vähemmän rahaa kuin normaalisti ja siten tulos pysyi positiivisena. Poistoja kirjanpidossa
tehtiin saman verran kuin aiempina vuosina.
Vuoden lopussa hankittiin seuralle uusi tulostin käytettäväksi kilpailussa ja niiden välissä
puheenjohtajalla käytössä seuran tarvitsemiin tulostamistarpeisiin. Tarvittaessa sillä voi
tulostaa myös pieniä karttaeriä harjoituksiin.

Iltarastit ja kilpailut
Seuralla on 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 on edelleen sopimus Waasa Graphics:n kanssa ja on toiminut
moitteettomasti, samoin Smartum- ja Tyky-liikuntasetelien sopimukset. Maksamiseen lisäksi
käytössä myös ePassi Sportti ja Edenred mobiili liikuntaetujen maksutavat sekä hankittiin
MobilePay maksutapa puhelimella tapahtuviin maksuihin. VaaSulla ja Femmanilla on sopimus,
jonka mukaan EPSU-korttien myyntitulot jaetaan tasan.
Merenkurkun rastipäivien tulot jaettiin kolmen seuran kesken muuten tasan, mutta Vaasa sai
1200€ lisän karttakustannuksiin.
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Kilpailuja ja iltarasteja varten hankittiin jonkin verran kalustoa: päivitettiin 30 emit
leimasinta. Eresults Pro tuloslaskentaohjelman käyttöä jatkettiin kilpailuissa sekä Eresults
Mobilen iltarasteilla.

Tulot
Varainhankinnassa tuli muutoksia koronan myötä. Iltarastien tuotto on suurin yksittäinen
tuloerä ja oli hienoisessa laskussa vuonna 2020. Myös Am- ja Kvarken-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 perinteisesti olleet mm. muuttotalkoot, messut sekä tuolien siirto
kaupungintalolla. Talkootyöt jäivät kuitenkin vähäisiksi koronan takia, merkittävin erä oli
Minimossenin mainosten jakamisesta saatu tulo keväällä.
Nuorisopuolella avustukset ovat tärkeä osa toiminnan rahoitusta. Toimintamaksujen kertymä
nousi hieman aiemmasta, mutta jäsenmaksutulot tipahtivat.
Myös KPO:n kannustaja järjestelmän kautta saatiin jälleen jonkin verran tukea jäsenten
ostosten keskittämisestä.

Menot
Suurimpina menoerinä olivat poikkeuksellisesti kartoituskustannukset. Yleensä suurimmat eli
kilpailujen osallistumismaksut sekä kilpailumatkakulut olivat samaa kokoluokkaa kuin
kartoituskulut, mutta melkein n. 50% pienemmät kuin viime vuonna.
Jäsenten harrastustoimintaa tuettiin edellisten vuosien tapaan. MM- ja EM- kilpailujen sekä
useiden leirien peruuntuminen näkyi valmennus ja kulukorvauksiin käytettävä rahamäärä
laskina. Matkakorvauksia maksettiin toimintasuunnitelmaan perustuen. Seura-asujen
hankinnassa tuettiin seuran jäseniä tasapuolisesti. Oravapolkulaisille saatiin hankittua
harjoituspaidat ilman erillistä perittävää maksua sponsoreiden ja saatujen avustusten avulla.

Loppusanat
Monipuolinen ja aktiivinen toiminta eri osa-alueilla on voimavaramme - kiitos aktiivisille
jäsenille!
Liite 1 Menestykset kilpailuissa
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