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TOIMINTAKERTOMUS 2020 
 
 
1. TIIVISTELMÄ 
 

Vuosi 2020 oli seuran kymmenes toimintakausi. Seuran toiminta oli edellisten vuosien 
tapaan kaikilla osa-alueilla vilkasta, monimuotoista ja täynnä tapahtumia. Nuoren 
seuramme vireä toiminta ja nuorten suunnistajiemme menestyminen kansainvälisesti 
sekä kotimaassa toi näkyvyyttä ja arvostusta seurallemme.  
 
Nuorisovalmennuspäällikkönä toimi Samu Heiska. Jorma Laukkanen toimi osa-
aikaisena toiminnanjohtajana. Seuran tukijoiden kanssa yhteistyösopimuksia neuvotteli 
managerina Eero Mattila.  
 
Vuosi oli tunnetuista syistä erittäin poikkeuksellinen. Suuret massatapahtumat jäivät 
kokonaan väliin. Mahdollisuuksien mukaan jäsenistö osallistui suunnistustoimintaan 
erittäin aktiivisesti. Menestystä tuli runsaasti edellisien vuosien tapaan aina EM- ja SM-
kisoja myöten.  
 
Iltarastitoiminta saatiin pidettyä vilkkaana, kun käyttöön otettiin koronatilanteen 
vaatimat ohjeistukset.  
Kouvolan Sanomien Iltarastien kirjattujen osallistujien määrä laski 23% ja oli 4281, 
tapahtumia oli 41. Keskilaakso Rasteilla kävijöitä oli kauden aikana yhteensä 2392 kpl, 
joka tekee yhtä tapahtumaa kohden keskimäärin noin 96 suunnistajaa. Kokonaismäärä 
on edelliseen vuoteen verrattuna 26% vähemmän. Tapahtumia oli 25, joista KS järjesti 
18 ja Inkeroisten Terho 7. Lisäksi metsissä samoili jonkin verran omatoimisuunnistajia. 
Seura pyöritti vielä talvikuppia ja yökuppia. 
 
Kouvolan Suunnistajat teki alijäämäisen tilinpäätöksen. 

 
Seura on ollut toimintavuonna Suomen Suunnistusliiton, Kymenlaakson liikunnan, 
Kouvolan Sivistys- ja Urheilutalosäätiön, Kaakon Suunnistuksen sekä Kymenlaakson 
Urheiluseurat yhdistyksen jäsen. 

 
 
 
 
2. SEURAN TARKOITUS JA URHEILUMUODOT 
 

Seuran tarkoituksena on toimia suunnistuksen erikoisseurana, järjestää kilpailuja ja  
luoda seuran suunnistajille mahdollisuudet kehittyä suunnistajina huippu-urheilijoiksi 
unohtamatta harrastesuunnistajia. 
 
Toimintavuonna seuran urheilumuotoina olivat Suomen Suunnistusliiton alaiset 
suunnistuslajit. 
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3. JÄSENISTÖ 
 

Jäseniä oli vuoden lopussa yli 400. Kouvolan Varuskunnan Urheilijat jatkoi 
kannatusjäsenenä. 
 

 
4. HALLITUS 
 
 Jyrki Hyyrynen puheenjohtaja 

Riikka Hillo  varapuheenjohtaja 
Sari Vääränen  
Jorma Laukkanen taloudenhoitaja 

 Hannu Peni 
Urpo Särkkä  ( † 13.3.2020 ) 
Esko Turkka 
Kaisa Vainikka 

  
 
 Hallitus kokoontui kymmenen kertaa.  

 
 
5. KILPAILU-, NUORISO-, KARTTA- JA VALMENNUSTOIMINTA 
 
  

Kaikilla näillä alueilla seuran toiminta oli hyvin aktiivista. Tarkemmin asiat esitetään 
liitteissä. 

  
 
 
6. TIEDOTUS 
 

Seuran tiedottajana toimi tällä kaudella Eveliina Hasu. Tiedotus jäsenistölle hoidettiin 
sähköpostiviestein ja laajemmalle seuran nettisivujen (http://kouvolansuunnistajat.fi/), 
keskustelupalstan (http://keskustelu.kouvolansuunnistajat.fi) ja facebook- ryhmän 
kautta. Lisäksi julkaistiin jäsenjakeluna KSprintti-lehti. Lisäksi uutiskanavina käytettiin 
paikallisia lehtiä sekä SSL:n ja KymLin nettisivuja. 
Uutuutena käynnistettiin viestintätiimi, joka on aloittanut toimintansa aktiivisesti ja se 
on tuonut paljon uutta energiaa seuramme toimintaan. 
 
Seuran kotisivuvastaavana toimi Kirsi Kiiskinen 

 
 

http://kouvolansuunnistajat.fi/
http://keskustelu.kouvolansuunnistajat.fi/
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7. SAADUT AVUSTUKSET JA LAHJOITUKSET 
 

Seuraa on taloudellisesti tukenut Kouvolan kaupunki, Kymen Seudun Osuuskauppa, 
BIM-finland, Kymenlaakson Sähkö Oy, Tykkimäen huvipuisto, OP Kymenlaakso, Kymin 
100-vuotissäätiö, Cramo. 
 

8. TALOUS 
 

Seuran talous on pitkällä aikavälillä vakaa, mutta nyt toimintavuoden tulos oli niukasti 
alijäämäinen poikkeuksellisen koronavuoden johdosta. 

 
Taloudenhoidosta ja kirjanpidosta vastasi Jorma Laukkanen. 

 
 
9. TOIMINNANTARKASTUS 
 

Seuran toiminnantarkastajana on toiminut Anita Ollikainen ja 
varatoiminnantarkastajana Petteri Rankinen. 

 
 
 Hallitus 
 
 
LIITTEET: Tiimien toimintakertomukset  Karttatiimi 2020   
    Huipputiimi 2020 
    Nuorisotiimi 2020 
    Kilpailutiimi 2020  
    Harrastetiimi 2020 
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Toimintakertomus 2020, karttatiimi 

KS:n karttatiimiin kuuluivat vuonna 2020 Tuomas Talka (karttavastaava), Ossi Karvonen, Heikki 
Kyyrönen, Asko Määttä, Jukka Sakki ja Marko Uotila. 

Vuonna 2020 valmistuivat seuraavat kartat, jotka raportoitiin SSL:lle: 

• Anjala sprintti 

• Junkkarinvuori 

• Järvenmäenlampi 

• Känkkärä 

• Kuninkaanlähde (uusinta) 

• Lehtomäki (uusinta) 

• Valkeala (uusinta) 

Edellä mainittujen karttojen kartoituskustannukset olivat 9 742 euroa. Karttapinta-alaa syntyi noin 
28 km2. 

Ajantasaistuksia tehtiin paljolti talkootyönä, mutta myös korvausta vastaan. Ajantasaistuksista 
laskutettiin 751 euroa. Kaikkiaan kartoituskustannuksia syntyi 10 493 euroa. 

Kartoituksen hankinnoista ei aiheutunut kustannuksia. Iltarasti- ja kilpailukarttojen painatuskulut 
olivat noin 4 500 euroa. Kaiken kaikkiaan kartoitustoiminnan kustannukset olivat 14 984 euroa eli 
lähes saman verran kuin vuonna 2019. 

Kouvolan kaupungilta saatiin kartta-avustusta 6 324 euroa ja Suomen Suunnistusliitto ry:ltä 
karttarahaa 2 170,82 euroa. Siten seuran omavastuuosuudeksi jäi noin 6 489 euroa. 

Kouvolassa 20.2.2021 

Tuomas Talka 

Toimintakertomus 2020, huipputiimi 
 
Huipputiimissä toimivat kaudella 2020 Patrik Väisänen, Tero Ojala, Jukka Tani, Kaisa Vainikka, Arttu 
Lindqvist, Jarkko Tynys sekä hiihtosuunnistusvastaavana Mirka Suutari. Seuran palkattuna 
nuorisovalmennuspäällikkönä toimi Samu Heiska. Nuorisovalmennuspäällikkö vastasi seuran 
nuorten valmennustoiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä toimi Kouvolan 
Urheiluakatemian suunnistajien ryhmän valmentajana. 
 
Kulunut vuosi oli poikkeuksellinen johtuen covid19-epidemiasta ja sen aiheuttamista muutoksista 
kilpailukalenteriin ja harjoituksiin. Seuran järjestämät leirit ja harjoitukset olivat avoimia kaikille 
halukkaille. Vuonna 2020 järjestettiin useita leirejä, mm. kevätleiri Espanjassa, Jukola-leiri 
Rovaniemellä ja viikonloppuleiri Imatralla. Lisäksi ohjelmassa oli kotileirejä harjoituskaudella kerran 
kuukaudessa marraskuusta maaliskuuhun. Talvikaudella oli maanantaisin yhteisharjoitus Uttihallilla, 
keskiviikkoisin Kuusankosken kalliosuojassa ja lauantaiaamuisin oli tarjolla perinteinen juoksuvuoro 
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Lumon-areenalla. Syksyllä järjestettiin Valkealan urheilukentällä 3000 ja 5000 metrin testijuoksut, 
joiden tulokset lähetettiin liiton aluevalmennuksen tilastoihin. Niin ikään syksyllä sunnuntaisin 
tehtiin useita yhteisiä pk-lenkkejä Anhavan kuntoradalla. Suunnistuskaudella oli seuran 
karttapankissa tarjolla taitoharjoituksia sekä muutamia yhteisesti tehtäviä treenejä. Syksyllä 
järjestettiin perinteinen KSyökuppi, johon sisältyi 14 osakilpailua. 
 
Nuorten Jukolassa Mikkelissä oltiin kolmella joukkueella. Ykkösjoukkue sijoittui viestissä 12., 2-
joukkue oli 55. ja 3-joukkue oli 75. Syksyllä lähdettiin Halikkoviestiin, sijoitukset 1-joukkue 11., 2-
joukkue 46. ja 3-joukkue 72. Kouvolan Suunnistajat osallistui myös Viestiliigan osakilpailuihin, paras 
sijoitus oli 14. Medilaser-viestissä Mikkelissä. Kansallisiin suunnistuskilpailuihin osallistuttiin laajalla 
rintamalla lukuisissa sarjoissa. Hiihtosuunnistuksen EM-viestistä Tuuli Suutarille pronssia, muita 
kansainvälisiä arvokilpailuja ei päästy järjestämään covid19-epidemiasta johtuen. 
 
Kesäsuunnistuksen SM-kilpailuissa Kouvolan Suunnistajien nuorten sarjojen urheilijat saavuttivat 
yhteensä kolme kultaa, kaksi hopeaa ja kaksi pronssia. Hiihtosuunnistuksen nuorten ja pääsarjojen 
SM-mitaleja saatiin neljä kultaa, yhden hopean ja viisi pronssia. 
 

Toimintakertomus 2020, nuorisotiimi 
 
Hippo-suunnistuskoulu järjestettiin Koronan takia pienryhmissä iltarastien yhteydessä toukokuussa. 
Uusia osallistujia oli 14. Rastikerho toimi niin ikään iltarastien yhteydessä tiistaisin tuokokuussa ja 
elokuussa. Rastikehotoiminnassa oli mukana 40 lasta. Harjoituksissa hyödynnettiin iltarastiratoja ja 
osassa harjoituksista oli myös siimari-rata tarjolla. 
 
Koulusuunnistus järjestettiin Koronasta johtuen ainoastaan kolmella eri koululla. 
 
Alle 15-vuotiaille järjestettiin seuran oma harjoitusleiri Vuokatissa kesäkuun alussa. Osallistuttiin 
Samu Heiskan yhteis- ja omatoimiharjoituksiin. Lisäksi osallistuttiin Kaakon suunnistuksen 
järjestämiin leireihin Imatralla ja Anttolassa. 
 
Kymenlaakson Nuorten rasticup-tapahtumiin osallistui 34 seuran junioria. Tapahtumia järjestettiin 
yhteensä 5. KS järjesti niistä yhden Utissa 2.6.2020. Lisäksi järjestettiin Alueen nuorten rastiviesti 
Anjalassa 17.6., johon osallistuttiin viidellä joukkueella. 
 
Nuorten Jukolaan osallistuttiin kolmella joukkueella; 1-joukkue oli 12. , 2-joukkue 55. ja 3-joukkue 
75. Osallistuttiin Nuorisoviestiin Turussa lokakuun alussa. Parhaiten menestyttiin RR/TR-sarjassa, 
jossa 1. joukkue oli 13. ja 2. joukkue 22. Joukkueita oli yhteensä mukana 74. 
 

Toimintakertomus 2020, kilpailutiimi 

 
Kilpailutiimin muodostivat Urpo Särkkä pj., Juha Käki sihteeri, Tuomas Talka ja Mikko Tani. 
Kilpailutiimin alaisuudessa järjestettiin v. 2020 seuraavat kilpailut: 

• Kymenlaakson NRC 2.6.2020 Utissa. 

• Kaakon alueen nuorten rastiviesti 17.6.2020 Anjalassa. 

• Arboretum rastit  4.7.2020 Mustilassa Elimäellä. 

• KS-rogain 1.8.2020 Utissa. Tilaisuus oli seuran 10-vuotisjuhlatapahtuma. 
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• Kevät Suunnistus 6.9.2020 tuplakeskimatkana, paikka oli Järvenmäenlampi Elimäellä. 

• Kymenlaakson Sähkösprintti 10.10.2020 ap. Anjalassa. 

• Avoin maakunta-, nuoriso- ja puulaakiviesti 10.10.2020 ip. Anjalassa. 
 

Helmikuun lopussa oli tarkoitus järjestää hiihtosuunnistuksen AM-kilpailut Pappikalliolla ja 
Pyydysmäessä, mutta lumen puutteen vuoksi ne jouduttiin perumaan. 
 
Vallitsevan tilanteen vuoksi kilpailuille oli vahva sosiaalinen tilaus, esimerkiksi Arboretum-rastit oli 
loppuunmyyty, 460 osanottajaa. Rajana oli liiton antama osallistujamäärän katto. 
 
Lisäksi valmisteltiin ja suunniteltiin vuosien 2021-2023 kilpailujärjestämisiä ja –hakuja. 
 
Toimintakertomus 2020, harrastetiimi 
 
Kouvolan Sanomien Iltarastit 
 
Kirjattuja kävijöitä oli KS-iltarasteilla 4281 tapahtumia oli 41.  
 

Keskilaaksorastit 
  
Keskilaakso-Rasteilla oli kauden aikana 25 tapahtumaa. Kouvolan Suunnistajat järjesti 18 ja 
Inkeroisten Terho 7 kuntosuunnistusta. Kausi alkoi 15.4. Viialassa kylmässä kevätviimassa ja päättyi 
30.9. Anjalassa. Osallistujia oli kauden aikana yhteensä 2392 kpl, joka tekee yhtä tapahtumaa 
kohden keskimäärin noin 96 suunnistajaa. Kokonaismäärä on edelliseen vuoteen verrattuna 26% 
vähemmän.  
  
Kausi aloitettiin korona-epidemian takia omatoimisuunnistuksilla. Ilmoittautuminen tapahtui 
nettilomakkeen kautta ja kartta tulostettiin itse. Muutamassa ensimmäisessä tapahtumassa oli 
tarjolla valmiiksi tulostettuja karttoja. Rastit olivat yleensä maastossa keskiviikosta sunnuntaihin 
ilman leimasimia. Ajanottoa ei ollut eikä siis tuloksia. 3.6. alkaen siirryttiin normaaliin toimintaan, 
joka rinnalla oli tarjolla myös omatoimisuunnistus. Omatoimisuuden osuus jäi muutamiin 
suunnistajiin sen jälkeen, kun normaalitoiminta oli käytössä.  
  
Yhteistyö Keskilaakso lehden kanssa jatkui samaan tavalla kuin aiemmin. Ennakkotiedot julkaistiin 
Keskilaakso-lehden lisäksi Kouvolan iltarasti- nettisivuilla http://iltarastit.kouvolansuunnistajat.fi/. 
Kalenteri julkaistiin myös paperilla KS:n kevään tiedotuslehdessä KS-Printissä.  
  
Käytössä oli Rastilippu-palvelu. Karttamaksun pystyi suorittamaan myös useilla eri paperisilla 
liikuntaseteleillä ja sähköisillä liikuntaseteleillä yms. -passeilla.  
  
Kausikortit  
  
Kausikortit, joista suuri osa myydään heti kauden alussa, suunnistajien piti hankkia omatoimisesti. 
Maksun suorituksen jälkeen ostosta piti lähettää sähköpostiviesti. Tämä ei toiminut käytännössä, 
sillä vain harvat lähettivät viestin ostostaan ja niistäkin viesteistä osa ei sisältänyt mitään 
tunnistettavaa tietoa.   



Kouvolan Suunnistajat Toimintakertomus 2020 7 

 

 

Esimerkiksi Keskilaakso-Rastien kausikortin ilmoitti ostaneensa 9 henkilöä, mutta vain neljä heistä 
ilmoitti summan, jonka siitä maksoi. Kauden tilastointi tältä osin jäi siis puutteelliseksi.  
  
Firmalaskutus  
  
Firmalaskutustiedot kerättiin entisen tapahtumapaikalla olleen kansion sijaan netissä olevalla 
lomakkeella. Etuna tästä on tietojen helpompi lajittelu ja koonti laskutusta varten. Ongelma on se, 
että järjestäjä ei voi millään valvoa sitä, että suunnistaja muistaa merkitä tietonsa lomakkeelle. 
Firmalaskutusta ei ole kytketty mitenkään tulospalveluun, eli se täysin suunnistajan vastuulla.   
  
 
Koulutusta  
  
Ratamestareille ja muille kiinnostuneille pidettiin 10.3. Porukkatalossa koulutusilta, jossa pääaiheena 
oli ratojen suunnittelu ja PurplePen ohjelman käyttö. Illan tapahtumaan osallistui 16 henkilöä.   
  
Radat & Osallistujat & Tulokset  
  
Ratoja Keskilaakso-Rasteilla oli yleensä 4, joiden osallistujat jakaantuivat vuonna 2020 seuraavasti:  
  

  
  
  
Osallistujat tapahtumittain: Eniten osallistujia oli Korvenkankaalla 22.7. 161 kpl.    
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Kun normaali toiminta käynnistyi, omatoimisuusuunnistajien määrä tippui selvästi. Tässäkin on 
huomattava se, että mukana tilastossa ovat ne suunnistajat, jotka ovat ilmoittaneet itsestään. 
Todennäköisesti suunnistajia on ollut enemmän, mutta syystä tai toisesta he eivät ole ilmoittaneet 
itsestään.  
  
Tulokset julkaistiin Keskilaakso lehdessä sekä väliaikoineen Kouvolan Suunnistajien nettisivuilla. 
Tulokset näkyivät myös Rastilippu-palvelussa. Reittihärveli oli käytössä kaikista tapahtumista. 
Omatoimisuunnistusten reittihärveli oli "viritetty" niin, että reitit sai talletettua ilman nimeä ja aikaa. 
Inkeroisten Terhon järjestämien tapahtumien härveli oli InkTen omilla sivuilla.  
  
Erikoistapahtumat  
  
Kesän erikoistapahtuma oli rogaining -suunnistus Anjalassa 30.9. Kartta oli yhdistelmä normaalia ja 
sprinttikarttaa.  
  
Kauden yhteenveto ja päätös  
  
Kauden päätöstilaisuutta ei järjestetty. Tossupesijäiset eli KS-Gaalan korvannut ja Kouvolan 
Sanomien iltarastien yhteinen päätöstilaisuus oli tilalla. Mitalein palkittiin vähintään 20 kertaa 
osallistuneet, joita oli 22 kpl. Kaikkiin 25 tapahtumaan osallistui peräti 14 suunnistajaa, joiden mitalit 
olivat "kultaiset". Keskilaakso-lehden lahjoittamia lahjakortteja (á 50€ Akima Sport) arvottiin neljä 
kappaletta kaikkien kauden aikana Keskilaakso Rasteille osallistuneiden kesken, sekä yksi 
ratamestareiden kesken.  


