
Lahden Suunnistajat -37
Vuoden Urheiluseura 2019

🏆🏆 400 jäsentä
🏆🏆 100 lasten suunnistuskoululaista
🏆🏆 20 nuorten valmennusryhmäläistä
🏆🏆 30 aikuisten huippuryhmäläistä
🏆🏆 Aikuisten suunnistuskoulussa 50-100 
osanottajaa
🏆🏆 200-400 iltarastikävijää/kerta
🏆🏆Aktiivisia talkoolaisia 50-100
🏆🏆Menestyvä huippusuunnistusseura
🏆🏆 Aktiivinen kisajärjestäjä



Toiminta ja tavoitteet 2020-
🏆🏆 NÄKYVÄ ja KIINNOSTAVA
 Keskelle kaupunkia ja kouluihin
 Tiivistetty yhteistyö medioiden kanssa

🏆🏆 YHTEISÖLLINEN ja OSALLISTAVA
 Ilmaiset perhetapahtumat
 Kilpailukynnyksen madaltaminen

🏆🏆 EDULLINEN
 Ilmaiset/edulliset tapahtumat
 Edullinen osallistuminen kaikkiin toimintoihin esim. nuorten valmennus 

100€/vuosi

🏆🏆 VASTUULLINEN ja LUONNOLLINEN
 Luonto on osa lajiamme ja sitä kunnioitetaan
 Meillä ei roskata kisoissa eikä treeneissä



Toiminnot
🏆🏆 Lasten suunnistuskoulu 
• huhti-syyskuu +salivuorot

• N. 100 lasta

• N.20 vapaaehtoista ohjaajaa

• Aluecup

🏆🏆 Nuorten ryhmä 
• Ohjattua valmennusta joka viikko x2 

• Leirit ja mentorointi

🏆🏆 Huippuryhmä 
• Treenit 2x/vko

• Leirit

🏆🏆 Naisten ja miesten oma 
toiminta
• Yhteislenkit

• Palaverit ja whatsapp-kanavat

🏆🏆 Iltarastit 
• Yli 30 tapahtumaa/vuosi
• Kaikille avoimet kuntosuunnistukset
• Lapset ilmaiseksi

🏆🏆 Sprinttirastit+lastentapahtumat
• Seuratukiprojektin pohja
• 10+ kertaa vuodessa
• Ilmaiset lapsille ja perherataa kiertäville
• Spesiaalitapahtumia, joissa palkintoja, aarrejahtia tms.

🏆🏆 Koulu- ja muut tapahtumat 
• Karttoja koululle ilmaiseksi
• Seuraprojektiin liittyvät koulusuunnistuspäivät
• Messuille ja muihin osallistuminen
• Lastentarhojen harrastuspäivät

🏆🏆 Kilpailut
• Jukola 2018, Lahti Suunnistus, Viestiliiga, aluekisat jne.

🏆🏆 Veteraanien tiistaisauna
• 40-vuotinen perinne Tapanilan hiihtomajalla



Yhteisöllisyys: sinipunavalkoinen heimo
🏆🏆Kaikille avoimet treenit, leirit, seurapäivät.

🏆🏆Kunto, ikä tai sukupuoli ei määritä, kuka voi 
harrastaa, kaikille löytyy toimintaa.

🏆🏆Yhteiset whatsapp-ryhmät, somekanavat ja kotisivut 
jakavat tietoa kaikkien saataville ja luovat vahvaa 
heimokulttuuria!

🏆🏆Viestit ovat tärkeitä ja luovat joukkuehenkeä

🏆🏆Talkoohenki on voimissaan. Kaikki saavat ja 
joutuvatkin kantamaan kortensa kekoon.

🏆🏆Jokainen on tervetullut!



Hallitus 8hlöä

Toiminnanjohtaja 
1,5pv/vko

Toimistotyöntekijä(t) 
(Litti-hanke)

Nuoriso- ja valmennusjaosto 8hlöä, 
lasten sk, treenit, leirit 40 hlöä

Kilpailu- ja karttajaosto 4hlöä, 
vapaaehtoiset 50hlöä

Iltarastijaosto 6hlöä, 
iltarastijärjestäjät 60hlöä

Veteraanijaosto 5hlöä

Nuorisovalmentaja 
50%

Valmennuspäällikkö 
oto

Tiedotusjaosto 7 hlöä



Seuran taloudesta

🏆🏆 Varainhankinta 
• Suurten tapahtumien järjestäminen; Jukola, SM-kisat etc
• Vuosittaiset kilpailutapahtumat: Lahti-Suunnistus
• Iltarastit
• Yhteistyökumppanit 
• Talkootyöt tapahtumissa
• Jäsenmaksut (35…80€/suunnistaja)
• Erilaiset tuet – oltava aktiivinen hakija!

🏆🏆 Varainhallinta
• Pankin asiantuntijoiden hoidossa; osakkeita ja rahastoja

🏆🏆 Vuosi 2019
• Tuotot: 215t€, kulut 267t€  - -> tappiota 52t€!!!!
• Mihin varoja käytettiin: nuoriso, valmennus, huippusuunnistus, 

osanottomaksut,  ’toiminnan pyörittäminen’ 
• Tietoisesti käytämme varoja toimintaan



Tähtiseura

🏆🏆 Toiminnan laatujärjestelmä – voimme osoittaa että toimintamme 
täyttää asetetut laatukriteerit lasten ja nuorten toiminnassa

🏆🏆 Säännölliset oman toiminnan itsearvioinnit jonka lisäksi 
ulkopuolisten (PHLU ja SSL) tekemät auditoinnit

Tuloksena analyysi seuran vahvuuksista ja 
kehittämiskohteista

Kehittämiskohteista aikataulutettu suunnitelma 

🏆🏆 Tähtiseuraportaalissa (Olympiakomitea) on paljon hyvää 
taustamateriaalia jota voi hyödyntää seuratoiminnan kehittämisessä

🏆🏆 Tähtiseuramerkkiä / statusta voi hyödyntää seuran 
markkinoinnissa ja avustusten hakemisessa

🏆🏆 Seuraavaksi Tähtiseuraksi myös Huippusuunnistuksessa!



🏆🏆 Perustoiminnot pyörivät vapaaehtoisvoimin pitkälti

🏆🏆 Resurssit luovat lisää resursseja! 

🏆🏆 Tee sitä, mistä puutetta: raha ja näkyvyys

🏆🏆 Apuraha- ja seuratukihakemukset

🏆🏆 Yhteistyösopimukset ja niiden toteutus, tyhyt yms.

🏆🏆Mediayhteistyö, tiedotteet yms.

🏆🏆 Urheilijarekrytointi

🏆🏆 Erittäin aktiiviset somet ja kotisivut
FB: 800 seuraajaa
Twitter: 550 seuraajaa
Instagram: 650 seuraajaa

🏆🏆 Boxin ulkopuolelta: Sprinttirastit, Mörkösuunnistus…

Huippu-urheilijasta toiminnanjohtajaksi
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