
Kouvolan Suunnistajat, reitinvalinnat 

(Strategisen suunnitelman avainsanat) 

 

K-piste: Seuran olemassa olon tarkoitus (missio) 

Tarjoamme kaikenikäisille mahdollisuuden yhteisölliseen suunnistuksen 

harrastamiseen sekä valmentautumiseen kilpa- tai huippu-urheilijaksi kaikissa 

Suomen Suunnistusliiton alaisissa lajeissa Kouvolan alueella.    

Maali: Tällainen olemme 2025 (visio) 

Kouvolan Suunnistajat on valtakunnallisesti tunnettu, menestyvä ja vetovoimainen 

suunnistusseura, joka tarjoaa kehityspolun suunnistuksen huipulle tai 

suunnistuselämyksiä kaiken ikäisille ja tasoisille harrastajille.   

Rastit: Tavoitetilat (strategiset päämäärät) 

1. rasti: Jäsenmäärän ja seuratoimijoiden määrän kasvattaminen 

2. rasti: Vakaalla pohjalla oleva, omaan toimintaan perustuva talous 

3. rasti: Kilpailumenestys ja harrastesuunnistuksen suosio 

4. rasti: Näkyvyys ja maine 

 
Kartta: Arvomme 

Yhdenvertaisuus 
Rehtiys ja avoimuus  
Arvostus 
Kasvatus 
Vastuullisuus 
 
Seuran toiminnan mottona on neljä kooässää: Kivassa Seurassa – Kuntoa 

Suunnistaen – Kavereita Seikkailuihin – Kohti Salamavaloja   

 

 

 

 

 



K-piste: Seuran olemassa olon tarkoitus (missio) 

Tarjoamme kaikenikäisille mahdollisuuden yhteisölliseen suunnistuksen harrastamiseen sekä 

valmentautumiseen kilpa- tai huippu-urheilijaksi kaikissa Suomen Suunnistusliiton alaisissa lajeissa 

Kouvolan alueella.    

Maali: Tällainen olemme 2025 (visio) 

Kouvolan Suunnistajat on valtakunnallisesti tunnettu, menestyvä ja vetovoimainen suunnistusseura, joka 

tarjoaa kehityspolun suunnistuksen huipulle tai suunnistuselämyksiä kaiken ikäisille ja tasoisille 

harrastajille.   

Kartta: Arvomme 

Yhdenvertaisuus: Seurassa hyväksytään erilaisuus. Jokaiselle tarjotaan mahdollisuus harrastaa suunnistusta 

haluamallaan tavalla, riippumatta iästä, sukupuolesta, tasosta tai etnisestä taustasta.    

Rehellisyys: Seura toimii rehdisti. Tämä pitää sisällään puhtaan urheilun, oikeudenmukaisuuden jäsenten 

kesken sekä avoimen tiedottamisen.    

Arvostus: Seura arvostaa ja huomioi jäsentensä elämän kokonaisuutena. Tämä käsittää mm. 

koulunkäynnin, opiskelun, työnteon, muut harrastukset. Hyväksymme myös sen, että nuori harrastaa ja 

kilpailee muissakin lajeissa ja tulee suunnistukseen mukaan silloin kuin ehtii.   

Kasvatus: Seura kasvattaa jäsenet rehtiyteen, rehellisyyteen sekä iloiseen elämänmyönteiseen 

asenteeseen. Hyvät käytöstavat ja terveet elämäntavat ovat olennainen osa seuran kasvatuksellista 

toimintaa.    

Vastuullisuus: Luonnon ja ympäristön kunnioitus. Lajin harrastus ekologisesti kestävällä tavalla, eli kestävän 

kehityksen (KeKe) huomioiminen kaikissa järjestämissämme tapahtumissa. 

Rastit eli tavoitetilat (strategiset päämäärät)  

1. rasti: Jäsenmäärän ja seuratoimijoiden määrän kasvattaminen 
Kuntosuunnistussuorituksia ja sen myötä harrastajia lisää 
Rastikerhosta enemmän mukaan aktiivisesti toimintaan osallistuvia nuoria ja vanhemmat saatava 
aktivoiduiksi 
Jäsenedut houkutteleviksi ja näkyviksi, perhejäsenmaksun käyttöönotto. 
Yhteisöllisyys 
 
KEINOT:  
Tasokkaat kuntosuunnistustapahtumat, ajantasaiset kartat 
Rastikerhoihin tasoryhmät ja vanhemmille ohjelmaa 
Kausikortit jäsentarjouksin 
KS-gaala, muut yhteiset jäsentapahtumat, retket, seminaarit 
Seuratunnuksien esillä pitäminen 
KSprintti 
Vuosikello 
Kuukausikirje jäsenille 
Sisäinen tiedotus 
MITTARIT: 
Jäsenmäärä 
Kuntosuunnistussuoritukset 
 



2. rasti: Vakaalla pohjalla oleva, omaan toimintaan perustuva talous 
Talousarviot tasapainossa; alijäämäisiä tilinpäätöksiä vain satunnaisesti, tulot arvioidaan realistisesti 
Huolehditaan saatavilla olevien tukien hakemisesta 
Yhteistyökumppanuus perustuu vastikkeellisuuteen: tarjoamme näkyvyyttä ja luontoliikuntapalveluja 
 
KEINOT 
Huolehditaan talkooväen motivoinnista ja perehdyttämisestä 
Järjestetään tapahtumat hyvin ja ajoissa valmisteltuna 
Jaetaan seuran tehtävät sopivan kokoisina kokonaisuuksina jäsenistön kesken 
Toimintatiimeille tarkat tehtävänkuvaukset  
Kehitetään uusia tuotteita ja hankkeita, joille voi saada hanketukia 
Markkinoidaan tapahtumia lajin ulkopuolisille 
Talkooväelle ja seuran koko jäsenistölle järjestetään vuoden päätöstilaisuus 
Hankitaan omaa järjestelykalustoa ja annetaan omaa kalustoa vuokralle 
Oma karttatuotanto 
MITTARIT 
Tilinpäätös (Tuotot, kulut, tulos) 
Raportoitujen karttojen määrä 
 
 3. rasti: Kilpailumenestys  
SM-tilastoissa viiden parhaan joukossa 
Suurviesteissä joukkue top 30 (Tiomila, Tvåmila, Jukola, Venlat, Viestiliiga, Nuorten Jukola) 
Maajoukkueessa/liiton valmennusryhmissä seuralla on 4 edustajaa/vuosi 
 
KEINOT: 
Palkattu, vähintään osa-aikainen valmentaja/nuorisovalmentaja 
Omat valmennusryhmät, leiritykset, menestysbonukset 
Rastikerhosta ja kuntorasteilta kilpailijoiksi 
Jukola-koulun järjestäminen Jukola-vastaavan johdolla 
MITTARIT:  
mitalitilastot, sijoitukset 
NRC:n pisteet ja osallistujamäärät 
 
4. rasti: näkyvyys ja maine 
Ulkoiseen tiedottamiseen aktiivista huomiota 
Noudatamme hyviä tapoja maastossa liikkuessamme 
Olemme kehitysmyönteisiä 
 
KEINOT 
Osallistutaan kampanjoihin, tapahtumiin ja messuille 
Nuoret esille vastuutehtävissä 
Pilotoimme erilaisia uudistuksia 
Kuntosuunnistajien ohjeistaminen, iltarastikarttojen hyödyntäminen valistamisessa 
MITTARIT 
Itsearviointi 
Osallistumiset markkinointitilaisuuksiin 
 
Seuran toiminnan mottona on neljä kooässää: Kivassa Seurassa – Kuntoa Suunnistaen – Kavereita 

Seikkailuihin – Kohti Salamavaloja   


