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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 2021 VaaSun toiminnassa vähemmän kuin sitä edellistä, vaikkakin osa
leireistä ja Jukolan viesti siirtyivät ja osa isoista kilpailuista peruuntui. Lasten oravapolku
suunnistuskoulu ja kilpailut saatiin kuitenkin järjestettyä lähes normaalisti. Iltarasteja
järjestettiin yhä hybridimallilla eli myös omatoimisesti pääsi metsään ja osan kaudesta täysin
omatoimi periaatteella.
Nuorten ja aikuisten kilpasuunnistustoiminnassa saavutettiin jälleen menestystä Suomen
huipulla. Pyöräsuunnistuksen EM- ja MM-kisoihin pääsi kolme VaaSulaista, mutta tällä kertaa
ei tullut niistä menestystä.
Lähiseurojen kanssa yhteistyö jatkui tiiviinä yhteisillä leireillä, harjoituksilla, valmennuksessa,
harjoituskilpailujen järjestämisillä kortteli- ja Kvarken-O-rasteilla.
Seurajuhla saatiin tänä vuonna järjestettyä ja samalla päästiin juhlimaan 60 vuotiasta VaaSua
ja kiittämään seuran jäseniä ruuan ja SSL ansiomerkkien muodossa.
Seuran jäsenmäärä on noussut hiukan ja on nyt 328 henkilöä.

Seuran yleisiä tapahtumia 2021
●
●
●
●

●

Seuran kevätkokous järjestettiin tiistaina 16.3.2021 Marttalassa sekä poikkeuslain
turvin myös etänä. Kokoukseen osallistui 3 seuran jäsentä paikan päällä ja 7 etänä.
Lasten ja nuorten kauden päätöstilaisuus eli pimeätapahtuma järjestettiin perjantaina
5.11.2021
Seurajuhlaa juhlittiin sunnuntaina 7.11.2021 Scandic Waskia 60 hengen voimin.
Syyskokous pidettiin tiistaina 30.11.2021 ABC Kiitokaarella sekä etänä. Kokoukseen
osallistui 8 seuran jäsentä paikan päällä ja 2 etänä. Käytiin läpi mm. seurakyselyn
tulokset.
VaaSun lasten ja nuorten suunnistusleiri pidettiin Österhankmon leirikeskuksessa
3.-4./5.12.2021. Osallistujia ohjaajineen oli 25 yhden yön leirillä, joista 14 jäi
pidennetylle leirille.
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Nuorisotoiminta
Vuonna 2021 nuorisotoiminnan keskeiset toiminnot olivat lasten/nuorten alku- ja
jatkosuunnistusopetus eli Oravapolku ja nuorten valmennustoiminta.
Vuosi alkoi toimintojen ajankohtien lykkäämisinä eteenpäin koronarajoitteiden vuoksi.
Vaasan Suunnistajien ilmoittauduttua mukaan Suunnistusliiton Koulu Kartalla -projektiin
rohkaistuttiin huhtikuun alussa kokeilemaan ns. piharastien sijoittamista projektiin
valikoitujen Vaasan koulujen pihoihin sekä joihinkin puistoihin ja näiden rastien
suunnistusratojen julkaisemista seuran sivulla kaikkien kiinnostuneiden hyödynnettäväksi.
Sekä ko. koulut että perheet ottivat ilolla vastaan omatoimiset radat. Rastit pysyivät
kiitettävästi paikallaan. Piharastialueita lisättiin myös alkuperäisestä suunnitelmasta suuren
kysynnän vuoksi. Seuraavien koulujen pihoilla ja puistoissa oli rastit: Länsimetsän koulu,
Isolahden koulu, Alkula, Suvilahden koulu, Laivapuisto ja Malmöntalon päiväkoti. Lisäksi
Nummen koulun väelle toteutettiin monipuolisia suunnistusratoja koulun läheisyyteen koulun
toivomuksesta.
Varsinainen suunnistusopetus eli oravapolkutoiminta aloitettiin vasta 26.4. lähiopetuksella ,
jota edelsi viikkoa aikaisemmin järjestetty nettivanhempainilta ennakkoon ilmoittautuneille.
Varsinaisia oravapolku kokoontumisia oli 17, joista viisi oli viiden seuran yhteisiä
harjoituskilpailukertoja ja viisi oli viiden seuran yhteisiä harjoituksia.
VaaSun järjestämä yhteisharjoitus oli perjantaina 1.10. taskulamppusuunnistus Pilvilammen
maastossa, johon osallistui 43 suunnistajaa.
Kausi päättyi pimeätapahtumaan 5.11. niin ikään Pilvilammen maastossa, jonne uskaltautui
mukaan 65 eri-ikäistä toimijaa.
Vuoden 2021 oravapolun toimintamaksun maksaneita 14-vuotiasta tai nuorempaa
suunnistajia oli 64 henkilöä.
Oravapolkukokoontumisissa olimme neljässä pääryhmässä eli maa-, rasti-, kartta- ja
liito-oravissa.
Oravapolkuun kuuluvat harjoituskilpailut olivat viiden kilpailunomaisen harjoituksen
kokonaisuus kesä-syyskuun aikana, joista vastasivat yhdessä VaaSu, IF Femman, Solf IK,
LaihLu ja Malax IF. VaaSun järjestysvuoro sattui toiselle kerralle. Laihian Luja järjesti
viidennen kerran, jolloin oli palkitseminen. Harjoituskilpailuihin osallistui kauden aikana
yhteensä 173 eri lasta, joista vähintään kerran osallistuneita oli 52 VaaSulaista. VaaSulaisista
oli 29 osallistunut 3-5 harjoituskilpailuun ja heistä 10 oli osallistunut kaikkiin viiteen
harjoituskilpailuun.
Vuoden 2021 aikana toteutuivat seuraavat leirit:
● VaaSun lasten ja nuorten suunnistusleiri pidettiin Österhankmon leirikeskuksessa
3.-4./5.12.2021. Osallistujia oli ohjaajineen oli 25 yhden yön leirillä, joista 14 jäi
pidennetylle leirille.
● Leimausleirille, joka pidettiin poikkeuksellisesti 2.-5. elokuuta, osallistui 10 lasta/
nuorta ja 5 ohjaajaa
Järjestimme oravapolkulaisten kannustuspalkintojen jakamisen ulkona perjantai-iltana 17.12.
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Oravapolkuohjaajat valitsivat keskuudestaan vuoden 2021 ohjaajaksi Lotta Wasströmin.

Valmennustoiminta
Valmennustoimintaan sisältyi pääasiassa nuorten, mutta myös hieman aikuisten,
valmennuksen suunnittelua ja toteutusta yhdessä nuorisotoiminnan kanssa.
Kevätkauden jumpat sekä sählykerrat peruttiin koronarajoitteiden vuoksi, mutta etänä
pidettiin useamman kerran ohjattua jumppaa niiden sijaan. Syksyllä pidettiin ne normaalisti
lokakuun lopusta alkaen.
VaaSulaisia kannustettiin osallistumaan Malax IF:n koordinoimaan juoksuharjoitukseen
keskiviikkoisin, silloin kun niitä yleensä pystyttiin järjestämään.
Nuoria suunnistajiamme rohkaistiin hakeutumaan Vaasan kaupungin järjestämään urheilijaakatemiatoimintaan ja kaksi yläkoululaista osallistui.
Ryhmä VaaSu 2020 eli nuorten (11 - 18v) treeniryhmä pitivät omia viikoittaisia
yhteisharjoituksia keväällä, mutta osallistumishalukkuus oli vähäistä koronarajoitteiden
vuoksi, vaikka harjoitukset olivatkin ulkona.
Talvikaudella järjestetyt korttelirastit ja kesäkaudella järjestetyt viikoittaiset
iltarastitapahtumat tarjosivat jäsenille mahdollisuuksia harjoitella omia suunnistustaitojaan.
Vuoden 2021 aikana järjestettiin kahdeksan seuran voimin Kvarken-O harjoitukset, joiden
tavoitteena on ollut tarjota laadukkaita omatoimisia vauhdikkaita harjoituksia sekä
testijuoksuja. Näissä jouduttiin pitämään lyhyitä taukoja lumitilanteen vuoksi.
Yhteistoimintaa FSO:n kanssa. FSO:n leiripäivän järjesti IF Femman Vaasassa / Vöyrillä
20.11.2021 ja OK Botnia Alavetelissä 11.12.2021. Näihin osallistui yksittäisiä Vaasulaisia.
Leiripäiviä olisi ollut useampikin, mutta koronarajoitusten myötä ne jouduttiin peruuttamaan.

VaaSulaiset kilpailuissa
Suunnistusliiton valmennusryhmiin vuonna 2021 VaaSusta mukaan päässeet olivat:
● Satu Tuomisto oli hiihtosuunnistuksessa haastajaryhmässä (21-25 vuotiaat)
● Eveliina Välimaa, Anders Blomster ja Miika Nurmi olivat pyöräsuunnistuksen
A-maajoukkueessa
● Anu Tuomisto oli suunnistuksen Team 2025 ryhmässä (21-25 vuotiaat), mutta siirtyi
kauden aikana NTNUI:hin.
Vuonna 2021 saatiin myös pyöräsuunnistuksen EM- ja MM-kisat järjestettyä, joihin pääsi
kolme VaaSulaista. Niistä ei tällä kertaa tullut menestystä, mutta SM ja Am tasolla tuli hyviä
sijoituksia jälleen laajalla rintamalla.
Erityisesti pyöräsuunnistuksessa saatiin jälleen hyviä sijoituksia SM tasolla:
Miika Nurmi (H21): hopeaa SM viestistä ja 4. SM sprintissä
Anders Blomster (H21): hopeaa SM viestistä
Eveliina Välimaa (D21): 4. SM viestissä ja 6. SM sprintissä
Nella Keskinen (D21): 4. SM pitkällä
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Ella Nurmi (D21): 5. SM viestissä
Hiihtosuunnistuksessa tuli myös top 6 sijoituksia SM tasolla:
Satu Tuomisto (D21): 5. SM pitkällä ja 6. SM sprinttiviestissä
Nella Keskinen (D21): 6. SM sprinttiviestissä
Suunnistuksessa parhaat sijoitukset SM tasolla olivat:
Kalevi Yli-Teevahainen (H85): 6. SM keskimatkalla
Ella Tuomaala (D16): 10. SM sprintissä
Am-tasolla tuli laajaa menestystä eri suunnistuksen lajeissa:
Elias Pöytäkangas (H16): 4 kultaa ja 2 hopeaa
Bo-Göran Williamsson (H70) ja Aimo Salmi (H80): 4 kultaa
Tuukka Pöytäkangas (H16): 3 kultaa, 2 hopeaa ja 2 pronssia
Riikka Lautamo (D45): 3 kultaa ja 3 hopeaa
Jorma Saarimäki (H75): 2 kultaa, 1 hopea ja 2 pronssia
Satu Tuomisto (D21): 2 kultaa ja 1 pronssi
Am kultaa saivat myös: Hilla Lautamo (D14), Veera Puro-Aho (D45), Malin Stenbacka (D45),
Atte Koljonen (H14), Miika Nurmi (H21) ja Pertti Välimaa (H50)
Venlojen viestissä VaaSun joukkueiden sijoitukset olivat 142. ja 345. / 776:sta joukkueesta.
Jukolan viestissä VaaSun joukkueiden sijoitukset olivat 248. ja 437. / 935:sta joukkueesta.
Nuorten Jukolaan Mikkelissä osallistui yksi joukkue huoltajineen. Sijoitus oli 56. / 136:sta
joukkueesta.

Kilpailujen järjestelytoiminta
Merenkurkun rastipäivät järjestettiin korona huomioon ottaen kolmipäiväisinä kolmen seuran
eli VaaSun, IF Femmanin ja Malax IF:n yhteistyönä. VaaSu järjesti kilpailujen finaalipäivän eli
perjantaina 23.7. Saarenpään ampumarata kilpailukeskuksena. Kilpailijoita tuli ympäri
Suomea yhteensä melkein 600 sekä kuntosarjoihin osallistujiakin oli noin 100.
Talkoopäivä oli torstaina päivällä, jolloin rakennettiin lähdöt kuntoon ja valmisteltiin
kisakeskus sen verran kuin pystyttiin ennen illan ammuntoja. Koronan takia ei tällä kertaa
ollut pesupaikkaa. Sää suosi jälleen kilpailua. Jokaiselle maaliintulijalle jaettiin palkintona
paikallisia tuotteita. Lisäksi RR-radan kilpailijoille infosta vapaavalintainen palkinto.
Pääsarjojen voittajille luovutettiin viime vuoden tauon jälkeen jälleen kuninkaan sormus
kiertopalkinnot.
VaaSu järjesti yhdistetyn Etelä-Pohjanmaan ja ÖID Am yösuunnistuskilpailun perjantaina 17.9.
Saarenpään hiihtokeskuksessa. Hiihtokeskus toimi hyvin kisakeskuksena ja vuokratuilla
työmaavaloilla saatiin lähtöön ja maaliin täsmävalaistus. Talkooväelle oli pitkä päivä: kisa
rakennettiin iltapäivällä, ensimmäinen lähtö oli kello 21 ja viimeiset talkoolaiset lähtivät yöllä
noin klo 1 kisakeskuksesta. Kilpailu oli avoin myös alueiden ulkopuoliselle ja varsinkin
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miesten pääsarjassa saatiinkiin kovatasoinen kilpailu. Kilpailijoita oli yhteensä 264.
Kuntosarjoja ei järjestetty.
VaaSu järjesti myös viiden lähiseuran lapsille ja nuorille harjoituskilpailun 14.6 Vaskiluodossa
Harjoituskilpailuun osallistui 108 nuorta 8-16 sarjoihin.
SM Keskimatkat 2023 järjestelytoimikunnasta kävi kaksi henkilöä tutustumassa tämän
vuoden kilpailujen järjestelyihin Naantalissa. SM kilpailualueen maanomistajiin oltiin
yhteydessä kirjeitse ja saatiin suurimmalta osalta lupa käyttää aluetta kisoissa.

Harrastetoiminta
Harrastetoiminnan pääpaino on iltarastien eli Vaasarastien järjestäminen, vuoroviikoin IF
Femmanin kanssa ja korttelirastien järjestäminen yhteistyössä IF Femman, Malax IF, Solf IK ja
Laihian lujan kanssa. Koronan takia iltarastit olivat osittain täysin omatoimisia eli rastit olivat
viikon kerrallaan metsässä ja kartan pystyi tulostamaan itse tai hakemaan Cycli
pyöräilyliikkeestä. Ilmoittautumiseen ja maksuun käytettiin Rastilippua, mutta oli myös
mahdollista kausi-ilmoittautua erillisellä lomakkeella hankkineensa EPSU kortin ja saada siten
kartat joka viikko automaattisesti sähköpostitse.
VaaSu järjesti iltarasteja 12 kertaa, joihin tehtiin yhteensä 439 kertailmoittautumista
Rastilipussa ja lisäksi 135 EPSU-kausikorttilaista. Tilastointi on tällä kertaa suoritettu siten,
että rastilipusta kertailmoittautuneiden määriin on lisätty VaaSulta tai Femmanilta EPSU
kortin ostaneet painotettuna muiden osallistujien määrällä. Tämä on tosiaan karkea arvio ja
täten tuli 1194 suoritusta yhteensä. Kesä- ja elokuussa iltarastit järjestettiin hybridimallilla
eli pystyi käymään normaalisti torstaina, mutta sen lisäksi oli myös viikon ajan
omatoimimahdollisuus sen jälkeen. Varsinkin loppukaudesta oli vähän kävijöitä ja
ilmoittautuneita.
Korttelirastit järjestettiin talvikaudella viiden seuran voimin kaikkiaan 19 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 113 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 pidettiin myös aikuisten suunnistuskoulu 20 hengelle, joka tuli nopeasti täyteen.
Kurssilla oli yksi etäluento ja neljä maastoharjoitusta.
Yritykselle järjestettiin puolenpäivän suunnistusharjotus työkykyä ylläpitämään, osallistujia
oli noin 20.
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Kartoitustoiminta
VaaSun kartoitussuunnitelmaa on päivitetty ja sen perusteella on tehty uusia karttoja.
Suunnistusliiton karttarekisteriin raportoitiin yksi kartta. Pidimme vuonna 2021 kaksi
kilpailua tällä päivitetyllä kartalla:
1.

Saarenpää, Savisillat, Kokkokallio Heikki Tamminen

Vaskiluodon ja Metsäkallion kartoille on Ossi Peltola päivittänyt uudet muutokset.
Öjbergetin vanhan kartan koko alue uusintakartoitettiin SM-keskimatkan 2023 kilpailuja
varten Eero-Antti Lonkan toimesta. Kartoitus saatiin pääosin valmiiksi vuonna 2021,
ainoastaan ajantasaistus juuri ennen kilpailua jäi vielä tehtäväksi.
Aaltopuiston alueesta Miika Nurmi teki nuorten palkkatuen avulla uuden sprinttikartan.
Heikki Tamminen kartoitti Långskäretin kalasataman alueen valmiiksi ja aloitti Degerträskin
uusintakartoitusta.
Vaasan alueen koulut saivat muutamia karttoja ratoineen sekä pdf-tiedostot opetuskäyttöön
maksutta.

Taloustoiminta
Yleistä
Taloudellisesti kulunut vuosi oli enemmän normaalin kaltainen. Toisaalta kilpa- ja
leirikustannuksiin kului rahaa normaalisti, mutta talkootoiminnasta saatiin normaalia
vähemmän tuloja. Poistoja kirjanpidossa tehtiin saman verran kuin aiempina vuosina. 2023
SM-kisojen valmisteluun tarvittavien hankintojen takia oli tulos budjetoidusti tappiollinen.

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 sopimus Waasa Graphics:n kanssa ja se on toiminut
moitteettomasti, samoin Smartum- ja Tyky-liikuntasetelien sopimukset. Maksamiseen lisäksi
käytössä myös ePassi Sportti ja Edenred mobiili liikuntaetujen maksutavat sekä MobilePay
maksutapa puhelimella tapahtuviin maksuihin. Yhä suurempi osuus maksuista tapahtuu
nykyään sähköisin välinein. VaaSulla ja Femmanilla on sopimus, jonka mukaan EPSU-korttien
myyntitulot jaetaan tasan.
Merenkurkun rastipäivien tulot jaettiin tasan kolmen järjestävän seuran kesken.
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Kilpailuja, harjoituksia ja iltarasteja varten hankittiin jonkin verran kalustoa: päivitettiin 29
emit leimasinta ja 41 emit leimasinkorttia. Eresults Pro tuloslaskentaohjelman käyttöä
jatkettiin kilpailuissa sekä Eresults Mobilen iltarasteilla.

Tulot
Iltarastien tuotto oli suurin yksittäinen tuloerä ja oli samalla tasolla kuin vuonna 2020. Myös
Am- ja MRP-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
yhden TYKY päivän järjestäminen syksyllä.
Nuorisopuolella avustukset ovat tärkeä osa toiminnan rahoitusta. Toimintamaksujen ja
jäsenmaksujen kertymät nousivat hieman aiemmasta.
Myös KPO:n kannustaja järjestelmän kautta saatiin jälleen jonkin verran tukea jäsenten
ostosten keskittämisestä.

Menot
Suurimpina menoerinä olivat kilpailujen osallistumismaksut sekä kilpailumatkakulut, jotka
nousivat selkeästi korona vuodesta 2020. SM-kisoihin valmistautumisen kulut olivat samaa
kokoluokkaa, suurin kuluerä oli kartoitus.
Jäsenten harrastustoimintaa tuettiin edellisten vuosien tapaan. Muutamien ulkomaisten
kilpailujen sekä useiden leirien peruuntuminen näkyi siinä, että valmennus- ja
kulukorvauksiin käytetty summa pysyi yhä melko matalana koronaa edeltäviin vuosiin
verrattuna. Matkakorvauksia maksettiin toimintasuunnitelmaan perustuen. Seura-asujen
hankinnassa tuettiin seuran jäseniä tasapuolisesti.

Loppusanat
Monipuolinen ja aktiivinen toiminta eri osa-alueilla on voimavaramme - kiitos aktiivisille
jäsenille!
Liite 1 Menestykset kilpailuissa
Hyväksytty Vaasan Suunnistajien kevätkokouksessa Vaasassa 23.3.2022
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