TOIMINTASUUNNITELMA 2018

Kuntorastit
Kuntorasteja tullaan pitämään noin 9 kertaa huhti–lokakuulla, jos ratamestareita saadaan.
Yhteistoimintaa harjoitetaan kuntorasteilla naapurien Kokemäen Kova-Väki suunnistuksen
ja Nakkilan Wisan kanssa. Seurat järjestävät rastit vuorotellen Jokilaakson kuntorastien
nimellä ja rastien tuotto jaetaan seurojen kesken. Satakunnan Suunnistuksen kuntorastien
sarjaliput otettiin käyttöön jo vuodeksi 2016. Kokemukset sarjalipuista ovat olleet hyviä,
joten käytäntöä jatkettaneen. Kuntorastien viikonpäivä oli edelleen lauantai. Kokemukset
ovat pääasiassa olleet myönteisiä, joten tätä tultaneen jatkamaan myös ensi vuonna.
Lähtöaikaan on luultavasti tulossa muutoksia. D-radan helppoutta tulee korostaa
ratamestareille. Rastitapahtumaan tulee hyvien kokemuksien kannustamana alkuhetkeen
apulainen, joka voi sitten ruuhkan mentyä ohi mennä itse kiertämään lenkkinsä ja avustaa
ratamestaria rastien poishaussa metsästä. Omien kuntorastien karttamaksu on ilmainen
jäsenmaksunsa maksaneille ja seuran talkoissa mukana olleille ja oleville, samoin muiden
kilpailujen maksut.. Hallitus seuraa tilannetta.

Nuorisotoiminta
Lisääntyvien ohjaajaresurssien johdosta pystytään 2018 järjestämään kaksi ryhmää:
oravapolkukoulu nuoremmille/aloittaville ja nuorten valmennusryhmä jo pitkään mukana
olleille/kilpailuissa käyville. Oravapolkukoulu järjestetään maanantai-iltaisin, noin 10 kertaa
sekä kevät- että syyskaudella. Kausi alkaa molempien ryhmien junioreille ja vanhemmille
tarkoitetulla infotilaisuudella. Viimevuotiseen tapaan lapset/nuoret ja perheet ohjataan
myös käymään lauantain kuntorasteilla sekä Satakunnan Oravacup -tapahtumissa.
Syksyllä 2017 aloitettu Suunnistusliiton Nuori Suunta -ohjaajakoulutus jatkuu. Toinen (ja
samalla viimeinen tähän kurssiin kuuluva) koulutusviikonloppu pidetään Harjavallassa
maaliskuussa.
Keväällä pyritään järjestämään muiden paikallisten seurojen kanssa yhteistyössä
pienimuotoinen juoksukoulu ja maastosuoksucup. Kesäkuussa osallistutaan
valtakunnalliseen Leimaus-leiriin Kisakalliossa ja järjestetään Jukola-valvojaiset
kotikatsomossa, jos saadaan porukkaa kasaan. Nuorille pyritään järjestämään
mahdollisuus tutustua sekä tarkkuus- että pyöräsuunnistukseen. Kesätauon aikana
järjestetään molempien suunnistusryhmien yhteinen retki tai leiripäivä. Syyskausi
päätetään yhteiseen päätöstilaisuuteen.

Aikuisten suunnistuskoulu
Aikuisten suunnistuskoulua jatketaan jossakin muodossa kuntorastiseurojen kesken.

Kilpailutoiminta
Vuodeksi 2018 on anottu keskimatkan aluemestaruuskilpailut ja ne on jo myönnetty
Vallan Suunnalle. Kilpailut pidetään 22.5.2018 Pertti Järvistön kartoittamalla Kiusalan
aukee -nimisellä kartalla kilpailukeskuksena mt 2440 varrella oleva hiekkamonttu.
Seuran jäsenet osallistuvat Vallan Suuntaa edustaen kansallisiin kilpailuihin, rastiviikoille
ja aluemestaruuskilpailuihin. Seura maksaa talkootoimintaan osallistuneitten kilpailijoitten
kilpailumaksut.
Jukolan viestiin ei ole moneen vuoteen saatu joukkuetta ja tulevanakin vuonna tilanne
näyttää toivottomalta. Jos joukkue kuitenkin saadaan kokoon, se lähetetään kilpailuihin
seuran kustantamana.

Karttojen valmistus
Satalinnan alueelta päivitetään alue.

Tiedotustoiminta
Seuratiedote julkaistaan painettuna ja nettiversiona Vallan Suunnan nettisivuilla ja
kiireelliset tiedotteet viestipalstalla. Sähköpostitiedotusta kehitetään ja pyritään myös
saamaan Facebook käyttöön suunnistajille.

Yhteistoiminta
Yhteistoimintaa jatketaan Jokilaakson kuntorastiseurojen, Kokemäen Kova-Väki
suunnistus ja Nakkilan Wisan kanssa. Järjestetään kuntorasteja vuoroviikoin.
Uudenvuodenpäivän suunnistuskilpailu ja Jokilaakson rastipäivät jäävät tänä vuonna pois.

