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Toimintasuunnitelma 2023 
 
 

1. Organisaatio 
Hallitus:    Muut toimihenkilöt: 
Puheenjohtaja   Jäsenrekisteri  
Varapuheenjohtaja   Kilpailuihin ilmoittaja / IRMA 
Sihteeri Kaikulan kuntotalosäätiön 

edustaja   
Rahastonhoitaja   Leikekansion hoitaja 
Kehittäminen ja kartat   VAPEPA yhteyshenkilö 
Nuoriso ja kilpailu     
Kuntosuunnistus  
Tiedottaja    

       
2. Nuorisotoiminnan suunnitelma 2023 

Alkeiskoulutusta uusille lapsille ja nuorille järjestetään huhti-toukokuun alussa. 
Iltarastien yhteydessä järjestetään perherastit 5 kertaa. 
Rastin Junioreiden kesäharjoitukset huhti-syyskuuussa, heinäkuussa kesätaukoa.  
Osallistutaan kilpailuihin ja viesteihin. 
Rekrytoidaan 1-2 uutta ohjaajaa ja koulutetaan ohjaajia. 
Osallistutaan liikuntapassikampanjaan. 
Talvikaudella (marras–maaliskuu) viikoittaiset joko sisä- tai ulkoharjoitukset. 

 
 
3. Kilpailu- ja valmennustoiminnan suunnitelma 2023 
4.  

      Valmennustoiminta 
Valmennustoiminta keskittyy lasten ja nuorten valmentamiseen.  
RaJu-harjoitukset ovat avoimia kaikille jäsenille. 
Järjestetään kaikille jäsenille avoin valmennusleiri huhtikuussa sekä Jukola-
harjoitusleiripäivä keväällä tyyppimaastossa.  
Jatketaan valmennuksellista yhteistyötä muiden suunnistusseurojen kanssa. 
Rohkaistaan jäseniä harrastamaan/kokeilemaan enemmän muitakin 
suunnistuksen muotoja, esim. hiihtosuunnistus, pyöräsuunnistus ja rogaining. 

   
Kilpailutoiminta 

LHR tukee jäsentensä kilpailutoimintaa maksamalla 50 % kilpailumaksuja ja 
viestien osallistumismaksut kokonaan. 
Kilpailuihin osallistumisen määrä pyritään pitämään vähintään nykyisellä tasolla. 
Seurahengen vahvistamiseksi yksilökilpailuihin mennään yhteiskyydillä, esim. 
silloin kun kilpailut kuuluvat suunnistuskoululaisten ohjelmaan. Yhteiskuljetuksia 
myös viestikilpailuihin mahdollisuuksien mukaan. 

 
Osallistuminen viestikilpailuihin 

Aikuiset:  
Jukola, Venlat  
AM-viestit, SM-viestit, 25manna, Halikko-viesti, viestiliiga 

Lapset ja nuoret: 
HOV, AM-viesti, SM-viestit, Nuorten Jukola, Nuorisoviesti ja Ungdomens 
Tiomila, Ruotsi 



LOUNAIS-HÄMEEN RASTI RY 12.12.2022 
  
  
    

 

 
Kilpailuiden järjestäminen 

 Järjestetään lokakuussa 2023 Forssa- Rogaining-kisat. Forssa Junior 
Games/kompassi Cup pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan. 
Järjestetään jäsenille seuran mestaruuskilpailut ja mettämaili. 

 
5. Kuntosuunnistuksen suunnitelma 2023 

Yhteistyötä Forssan Lehden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa jatketaan.  
MOBO-radat käydään lävitse ja todetaan niiden kunto: Syrjänharju, Tammela 
Paukkumäki, Jokioinen ja Kaikula, Forssa. 
 
Kaudella 2023 järjestetään noin 20 kuntosuunnistustapahtumaa. Sprintticup 
kilpailu (kolme tapahtumaa) sekä Street O-tapahtuma. 
 
Kuntorastien yhteydessä järjestetään myös perherastit. lltarasteilla on myös 
rastibongausmahdollisuus. Omatoimirasteja järjestetään muutaman kesän aikana.  
Suunnistuskoulutus aikuisille järjestetään keväällä nuorten harjoitusten ja 
iltarastien yhteydessä. 
 
Iltarastikalenteri valmistuu kokonaisuudessaan maaliskuun loppuun mennessä. 
Markkinointia tehostetaan. Markkinointia tehostetaan. 
 
 

6. Kartoitussuunnitelma 2023 
Jatketaan olemassa olevien karttojen päivitystä käytössä olevien resurssien 
puitteissa.  
LHR:n kotisivujen kartta-arkistoa täydennetään.  

 
7. Viestintäsuunnitelma 2023 

Viestitään samaan tapaan kuin aikaisempina vuosina painopisteen ollessa 
suunnistuskauden aloituksessa keväällä. 
Viestinnässä hyödynnetään Facebookia, Instagramia ja mahdollisesti muita 
somekanavia.  
Kokonaisuudesta vastaa hallitus ja tiedottaja.  
Markkinointitapahtumat: Elonkierron polkutapahtumat, Saaren Kansanpuiston 
Lasten metsäretki tapahtuma pe 12.5.2023. 
 

8. Talousarvio 2023 
Talousarvio liitteenä. Seuratoimintaa pyritään selvittämään kehittämisavustusten 
saantia seuralle. 

 


