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Arvoisa KuoSun jäsen

Kansainvälinen suunnistusliitto IOF valitsi elokuussa 2019 Kuopion Suunnistajat
metsäsuunnistuksen MM-kilpailujen järjestäjäksi 7.-12.7.2025 (alustava pvm).
Tapahtumaan on vielä runsaasti aikaa, mutta jo nyt on hyvä alkaa siirtämään
ajatuksia MM-projektiin ja sen ohessa kilpailtavaan suunnistusviikkoon. Mahdollisuus
suurkilpailun saamisesta Kuopioon oli tiedossa vuoden 2019 Fin5 -suunnistusviikon
aikana, jolloin ainakin osa meistä tarkasteli suunnistusviikkoa jo MM-tapahtuma
mielessä. Mitä muuta nuo kirjaimet tuovat tullessaan? Tähän päivämäärään
mennessä on tehty tiettyjä asioita pari vuotta sitten muodostetun työryhmän
toimesta.

Työryhmä:
SSL - Mika Ilomäki, Petteri Palmi, Marko Kantaneva, Pasi Jokelainen
KuoSu - Sakari Hyvönen, Timo Suhonen
Selvillä tässä vaiheessa:

● Sopimus IOF-SSL allekirjoitettu
● Sopimus SSL-KuoSu allekirjoitetaan tänä syksynä
● Kilpailun kansainvälinen valvoja Ivar Maalen (Nor)
● Kilpailun kansallinen valvoja Jari Kymäläinen
● Kilpailun “karttavastaava” Pasi Jokelainen
● Kartoittajaryhmä valittu
● Ratamestariryhmä valitaan syksyllä
● Kilpailumaastot tarkastettu
● Kilpailukeskukset tarkastettu
● Maastoja asetettu harjoitus- ja kilpailukieltoalueiksi (Karttarekisteri, Eventor)
● Maastonkäyttöluvat etenevät
● Kuopion kaupunki antaa markkinointi- ja suunnitteluapua
● WOC-logo suunniteltu
● Nettisivut julkaisua vaille valmiiina
● Ohjausryhmän jäseniä kyselty (nimet vahvistamatta)
● Organisaation hahmottelu aloitettu



Organisaatiosta suurimman osan muodostavat seuran omat jäsenet, mutta
halukkuutta talkootehtäviin löytyy muualtakin Suomesta ja ulkomailta. Sen ovat
aiemmat MM-kilpailut osoittaneet.

Perustoiminnot säilyvät samoina. Suunnistus on edelleen pääasia. Sen onnistunut
toteutus antaa anteeksi monta pientä korjattavaa seikkaa. Tavoitteena tietenkin on,
ettei erheitä tapahdu. Siitä syystä olemme järjestämässä Euromeeting- ja World
Cup-suunnistuskilpailuja edeltävinä vuosina. Niissä “harjoitellaan” kansainvälisen
suunnistuskilpailun järjestämistä. Toivottavasti voit huomioida nämä tapahtumat, kun
mietit kesäloma-aikaa tulevina vuosina.
Kuosulaisilla on siviiliammatin tai muiden harrastuksien kautta erinomaista
osaamista monilta aloilta. Tietotaitoa ei kannata pitää piilossa. Osaamistasi tarvitaan
varmasti, eikä kukaan voi tehdä sitä paremmin. Kaikkien ei myöskään tarvitse osata
suunnistaa. Tehtäviä voi olla kenttätoimintojen, ensiavun, logistiikan, it-sektorin,
kielenkääntäjän, ravintolapalveluiden, muksulan, markkinoinnin, viestinnän ja
talouden aloilla. Ne jakaantuvat vaativista vähemmän aikaavieviin. Osa tapahtuman
toiminnoista voidaan yhdistää MM- ja suunnistusviikon osalta, mutta kaikilla
sektoreilla se ei ole mahdollista. IOF:n tarkat säännöt määrittelevät MM-kilpailujen
kulkua. Niissä ei ole säätövaraa. Jopa savolaisten on opeteltava puhumaan ja
tekemään asiat korrektisti.
Kaikkea ei kannata omalla porukalla yrittää järjestää. MM-tapahtuman televisiointi
lisää näkyvyyttä koko Kuopion seudulle. Samalla se tuo ylimääräisen tekijän, jota
emme ole olleet toteuttamassa vaadittavassa mittakaavassa. Toteutuksessa meillä
kuitenkin on vain auttava rooli, sillä ammattilaiset hoitavat tuon haastavan tehtävän.

MM-kilpailuja ja sen ohessa juostavaa suunnistusviikkoa suurempaa tapahtumaa ei
KuoSu voi järjestää ja tuon merkkivuoden jälkeen me olemme seurana toteuttaneet
suunnistusviikon, hiihtosuunnistuksen MM-kilpailut ja kaksi kertaa Jukolan viestin
lukuisten pienempien kilpailujen lisäksi. Aika hyvin savolaiselta suunnistusseuralta!

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan kanssamme Kuopion MM-kilpailuihin
liittyvistä asioista. Illan teemana on jakaa tietoa tähän mennessä tehdyistä
päätöksistä ja tulevaisuuden suunnitelmista.

Tavataan Neulamäen koulun auditoriossa Pinokuja 6
70150 Kuopio 26.10.2021 klo 18.
Lämpimästi tervetuloa!

KuoSun hallitus toivottaa seuraväelle hyvää alkavaa syksyä!

Suunnistusterveisin,
Aarne Keurulainen, Jukka Tiitto, Mikko Karjalainen, Ritva Laukkanen, Sakari
Hyvönen, Sami Hämäläinen, Sampo Hyppölä, Tiina Sundvall, Timo Suhonen Timo
Ruotsalainen ja Vesa Tiihonen.


