Hyvä kuosulainen ja muut urheilun ystävät.
Kuopion Suunnistajat ry järjestää Pohjois-Savossa 7.-12.7.2025
metsäsuunnistuksen MM-kilpailut. Syksyllä vuonna 2023 ja 2024 järjestämme
“verryttelynä” Euromeeting- ja World Cup-tapahtumat.
Perustoiminnot järjestelyissä 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 Euromeetingja World Cup-suunnistuskilpailuja edeltävinä vuosina. Niissä “harjoitellaan”
kansainvälisen suunnistuskilpailun järjestämistä.
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!
KuoSun seurailta MM-järjestelyistä järjestetään Neulamäen koululla 26.4.2022 klo 18
osoitteessa Pinokuja 6 70150 Kuopio.
Tervetuloa mukaan!

Toimitsijoiden tarve on noin 400-500 henkilöä, mutta tässä vaiheessa haemme
seuraavia osaajia johtotehtäviin:
Areenavaliokunta (2 henkilöä)
● Logistiikka ja kuljetukset
Organisaation tulee suunnittella ja toteuttaa kuljetukseen ja
logistiikkaan liittyvät asiat suunnitelman mukaan. Tavoitteena on
turvallinen yleisöliikenne ja sujuva tavarakuljetusten varmistaminen
kilpailupaikoille ja sieltä pois. MM-kilpailussa voi olla myös kilpailijoiden
kuljetuksia.
● Seremoniat
Avajaisseremonia
● Avajaisseremonia pidetään keskeisellä paikalla.
● Seremoniaan kuuluu lippukulkue osallistujamaille.
● Ohjelman on hyvä olla paikalliseen tai kansalliseen kulttuuriin
liittyvää.
Kukitusseremoniat
● Kukitusseremonia pidetään niin pian kuin mahdollista kilpailun
tulosten selvittyä.
● Kukitusseremonia on mukana suorassa TV lähetyksessä.
Mitaliseremoniat (Medal Ceremonies)
● Mitaliseremoniat järjestetään tapahtumakeskuksessa erikseen
määrättynä päivänä.
Päätösseremonia (Closing Seremony)
● Seremonia pidetään ennen viimeistä mitaliseremoniaa.

Kilpailuvaliokunta (3 henkilöä)
● Karanteenit
Vastuuhenkilöiden tehtävänä on järjestää karanteeni IOF:n ohjeiden
mukaan. Karanteenialueen rutiinit, sisäänkirjautumisajat ja
kuljetusjärjestelyt tulee hyväksyttää kilpailun valvojalla.
Kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja, valvoja ja kilpailunjohtaja sekä
ratamestarit ohjaavat karanteenin järjestelyitä.
● Lähtö
Vastuuhenkilöiden tehtävänä on huolehtia, että lähdöt on järjestetty
juuri sellaisiksi kuin IOF:n ohjeissa kuvattu.
● Maali
Vastuuhenkilöiden tehtävänä on järjestää maalin toiminnot eri tahojen
ohjeistuksen ja kilpailusääntöjen mukaisesti. Maalin vastuuhenkilöt,
areenasuunnittelijat, ratamestarit ja TV-tuottajat ja tulospalvelun
tuottajat ohjaavat maalin toimintoja.

Talousvaliokunta (3 henkilöä)
● Valiokunnan puheenjohtaja (WOC) ja varapuheenjohtaja (Fin5)
Talousvaliokunnan tehtävänä on talouden huolellinen hoito, tulojen ja
menojen tarkka ja ajantasainen seuranta ja raportointi sekä kisoja
edeltävän sekä kisojen aikaisen rahaliikenteen turvallinen ja luotettava
hoito. Seurantaa tehdään jatkuvasti, jotta voidaan karsia kuluja, mikäli
siihen tulee tarvetta.
● Yleisötapahtumat
Valiokunnan tehtävään kuuluu konserttien ja palkintojenjaon
käytännönjärjestelyt sekä oheistapahtumat.

Ympäristö, ensiapu ja turvallisuus
● Ympäristöasioista vastaava
Ympäristövaliokunta vastaa tapahtuman hiilijalanjäljestä. Valiokunta
ohjaa muita valiokuntia toimimaan siten, että tapahtuman hiilijalanjälki
ja muut haitalliset vaikutukset ovat mahdollisimman pienet tapahtuman
välttämättömät toiminnot huomioden. Ympäristövaliokunta ohjaa muita
valiokuntia ympäristöasioihin liittyvissä kysymyksissä ja toimii
yhteistyössä erityisesti areenavaliokunnan kanssa. Ympäristöasioista
vastaava henkilö toimii yhteistyössä ensiavusta ja turvallisuudesta
vastaavien kanssa.
Fin5-suunnistusviikko
● Yleisökilpailun johtaja (Fin5)
Fin5-tapahtumajohtaja kuuluu MM-kilpailujen päätöksistä vastaavaan
järjestelytoimikuntaan. Hänen tehtävänä on organisoida

suunnistusviikko yhteistyössä MM-tapahtuman toimijoiden kanssa.
Tapahtumajohtaja osallistuu järjestelytoimikunnan kokouksiin ja tuo
mielipiteensä esille suunnistusviikon näkökulmasta. Valiokuntaan
kuuluva Info jaetaan kahteen alaosastoon: MM- ja
Fin5-suunnistustapahtumainfo. Niiden lisäksi talkooväkeä varten on
oma toimitsijainfo, joka keskittyy ainoastaan toimitsijoiden asioihin.
Markkinointivaliokunta (4 henkilöä)
● Markkinointi-, sponsorointi, viestintä- ja media ja VIP-henkilövastaavat.
Markkinoinnin tehtävä on lisätä kisa- ja tv-katsojien sekä lähialueen
asukkaiden kiinnostusta tapahtumaa kohtaan. Julkisuuden kautta
suunnistusta tehdään tutuksi sekä paikallisesti että valtakunnallisesti ja
muissa maissa. Markkinoinnin lisäksi valiokuntaan kuuluvat
sponsorointi, viestintä ja media sekä VIP. Markkinoinnissa painottuu
viestintä varsinkin ennen kisoja. Yhteistyökumppanuuksien haku
pääosin ulkoistetaan.
Teknologiavaliokunta
● Valiokunnan puheenjohtaja
Teknologiavaliokunnan tehtävänä on tulosten tuottaminen ja
tapahtumien välittäminen areenalle ja kotisohville. Teknologian
osa-alueita ovat IT, internet, TV ja GPS, joista jokaisella osa-alueella
on oma erityisosaaja. Valiokunnan puheenjohtajan tehtävänä on
teknologian osa-alueiden yhteensovittaminen.

Kiinnostuitko?
Tehdään yhdessä parasta tapahtumaa Savon urheiluhistoriassa.
Klikkaa tästä ja ilmoittaudu mukaan toimintaan
Me olemme jo mukana toteuttamassa:
Raimo Kariniemi (tapahtumajohtaja)
Sakari Hyvönen (pääsihteeri)
Timo Suhonen (järjestelytoimikunta)
Mika Ilomäki (SSL)
Timo Saarinen (SSL)
Ivar Maalen (valvoja)
Jari Kymäläinen (valvoja)
Aarne Keurulainen (areena)
Pertti Hartikainen (areena)
Sanna Multala (info)
Laura Netshajev (info)
Inka Väisänen (talkoo)
Ari Taskinen (kilpailu)

Pasi Jokelainen (kartat ja radat)
Vesa Tiihonen (kartat ja radat)
Timo Joensuu (kartoittaja)
Janne Weckman (kartoittaja)
Jarmo Puttonen (kartoittaja, ratamestari)
Jarkko Liuha (kartoittaja)
Marko Uotila (ratamestari)
Olli-Jussi Korpinen (ratamestari)
Tiina Sundvall (ensiapu)
Eija Miettinen (ensiapu)
Eino Launonen (turvallisuus)
Timo Ryynänen (www.woc2025.fi)

