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Toiminnan tarkoitus
Ylläksen Rasti ry:n toiminnan tarkoitus on edistää suunnistus- ja liikuntaharrastusta
Tunturi-Lapin alueella ja tarjota mahdollisimman monelle mahdollisuus innostua
suunnistuksesta sekä harrastaa kunto- ja kilpasuunnistusta.

Visio
Ylläksen Rasti järjestää laadukkaan ja yhä suositumman iltarastisarjan kesä- ja
syyskaudella sekä kehittää ratamestareiden osaamista. Suunnistus harrastuksena
kasvattaa Tunturi-Lapin alueella suosiotaan ja innostuneiden seuratoimijoiden määrä
kasvaa edelleen. Innostetaan myös lapsia, nuoria ja perheitä suunnistusharrastuksen
pariin.

Haasteet ja mahdollisuudet
Ylläksen Rastin jäsenmäärä ja iltarastien osallistujamäärät tulevat luultavimmin yhä
kasvamaan. Haasteena on löytää ja sitouttaa uusia jäseniä toimimaan seurassa sekä
säilyttää toimijoiden taakat sopivina ja motivaatio vahvana. Koronaepidemia ja rajoitukset
voivat tehdä tapahtumien järjestämisestä haastavaa, mutta toisaalta korona on tuonut
väkeä ja uusia harrastajia suunnistustapahtumiin.

Toiminta
● Iltarastit

○ Uusien ratamestareiden innostamista ja kouluttamista tasokkaiden
tapahtumien järjestämiseen jatketaan.

○ Seura järjestää ratamestareiden koulutustilaisuuden, jossa uudet
ratamestarit oppivat ratamestariajattelua ja perehtyvät iltarastien
järjestämiseen liittyviin tehtäviin.

○ Ratamestarien välineistö inventoidaan ja uudistetaan tarvittavilta osin ja sen
säilyttämistapoja kehitetään. Iltarastiohjetta päivitetään ja parannetaan ja
ratamestarikansioon perustetaan kalustolista.

○ Maksutapoja laajennetaan toiveiden, tarpeiden ja voimien mukaan.
○ Ratamestareiden taakkaa jaetaan.
○ Ensimmäiset iltarastit järjestetään toukokuun lopulla ja kautta venytetään niin

pitkälle kuin sopivia ilmoja ja maastoja sekä innokkaita ratamestareita riittää.
Pyrkimys on järjestää iltarastit vielä ruskaviikoilla.

○ Kehitetään omatoimisuunnistuksen mahdollisuuksia.
● Kokoukset ja tapahtumat

○ Seura järjestää sääntömääräisten syys- ja kevätkokousten yhteyteen jäseniä
kiinnostavaa ja houkuttelevaa yhdessä olemista ja tekemistä. Johtokunta
jatkaa aktiivista työtään.
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○ Seura järjestää suunnistuskoulun aloitteleville lapsille ja aikuisille sekä
taitoharjoituksia edistyneemmille harrastajille alkukauden aikana. Lasten ja
nuorten toiminnan kehittämiseksi pyritään perustamaan oma tiimi.

○ Seuran tavoitteena on järjestää kuntosuunnistusviikko.
● Kilpailut

○ Seura lähettää joukkueen kesäkuussa Mynämäellä kilpailtaviin Jukolan ja
Venlojen viesteihin, mikäli innokkaita viestinviejiä löytyy.

○ Seura kannustaa jäseniä kilpailuihin ja tukee kilpailuihin osallistumista
taloudellisesti. Seura pyrkii järjestämään ainakin yhden yhteisen kisamatkan
kesäkauden aikana.

Syksyllä seura palkitsee talkootyöhön ja tapahtumien järjestämiseen kesän aikana
osallistuneet jäsenet.

Jäsenhankinta ja viestintä
Uusia jäseniä hankitaan paitsi laadukkaalla toiminnalla, myös tiedottamalla ahkerasti
jäseneduista, kuten ilmaisista iltarastiosallistumisista. Olemassa olevien jäsenlajien
rinnalle perustetaan perhejäsenmaksu.

Seuran viestintää kehitetään verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
Rastilippu-palvelun käyttöä jatketaan iltarastitapahtumista tiedottamiseen. Iltarasteista ja
niiden tuloksista tiedotetaan myös paikallislehden kautta. Seura tiedottaa jäsenistöään
sähköpostilistan ja Facebookin jäsenryhmän kautta aktiivisesti ja pyrkii innostamaan
jäseniä osallistumaan ja toimimaan. Keväisin ja tarvittaessa seura lähettää jäsenilleen
jäsenkirjeen sähköpostitse. Jäsenmaksusta lähetetään erillinen sähköpostilasku.

Seura on avoin yhteistyölle alueen yhdistysten ja yritysten kanssa.

Toiminnan kehittäminen
Seura ottaa avoimesti vastaan palautetta, ja johtokunta käsittelee saadut palautteet
kokouksissaan. Seura kannustaa jäseniään antamaan toiminnasta palautetta ja pyrkii
kehittämään toimintaansa jäsenten toiveita ja tarpeita paremmin vastaavaksi.

Viime vuosien aktiivista kartoitustyötä jatketaan voimavarojen mukaan.

Kiintorastiverkoston kesällä 2019 Tunturipalon ja Velhonkodan alueelta aloitettua
päivitystyötä jatketaan Ylläsjärven puolella, mikäli voimia riittää. Kiintorastikarttoja
myymällä seura tarjoaa alueella asuville ja matkaileville matalan kynnyksen
mahdollisuuksia tutustua suunnistukseen lajina ja harjoitella sitä itsenäisesti hyvällä
kartalla ja tiheällä rastipisteverkostolla.


