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1. Yleistä  

 

Suunnistuskerho Pohjantähti, Oulu ry:n kotipaikka on Oulun kaupunki Oulun läänissä. Yhdistys on 

perustettu 15.11.1996 ja siitä käytetään tässä toimintaohjeessa nimitystä seura.  

 

Suunnistuskerho Pohjantähden toimintaperiaatteet on kuvattu seuraavissa neljässä asiakirjassa: 

1. Toimintalinja määrittää seuran toiminnan päämäärän ja periaatteet. 

2. Toimintasäännöt ovat seuran ohjeistuksen perusta. Ne pohjautuvat Suomen Liikunta ja 

Urheilu ry:n urheiluseurojen yleissääntöihin (Liite 2). 

3. Toimintaohjeessa (tämä dokumentti) määritellään seuran toiminnan käytännön ohjeistusta. 

4. Toimintasuunnitelma tehdään vuosittain, ja siinä kuvataan kyseisen vuoden suunnitellut 

tapahtumat ja toiminnat.  

Toimintalinja, -ohje ja siihen tehtävät muutokset hyväksytään johtokunnassa.  

Toimintasuunnitelma hyväksytään seuran syyskokouksessa. 
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2. Toiminnan päämäärä ja periaatteet  

Seuran päämäärä ja periaatteet on määritelty seuran toimintalinjassa. 

 

3. Hallinto- ja varainhankinta  

3.1. Seuraorganisaatio, hallinto ja johtokunta 
Seura toiminta organisoidaan jaostoiksi, joita ovat 1) valmennusjaosto (nuorten, miesten ja naisten 

ryhmät), 2) harrastus- ja kilpailutoimintajaosto, 3) junnutiimi lasten ja perheiden toiminnan 

pyörittämiseen sekä 4) hallinto- ja varainhankintajaosto. Jaoksille ja ryhmille nimetään vetäjät, 

jotka esittelevät jaostojen asiat johtokunnalle. Tarvittaessa vuoden aikana perustetaan muita 

toimintaryhmiä. Johtokunta kokoontuu tarpeen mukaan. Johtokunta päättää jaostojen vetäjät ja 

tekee keskuudessaan työnjaon jaostojen työn ohjaamiseksi ja tukemiseksi. 

3.2. Taloudenhoito 
Taloudenhoito ja -seuranta tapahtuvat kirjanpidon ajantasaisiin talousraportteihin tukeutuen. 

Kirjanpitopalvelu ja maksatukset tehdään ostopalveluin johtokunnan päätöksellä. Jaostot ja ryhmät 

vastaavat johtokunnalle oman toimintansa taloudesta. Talousraportteja pyritään käsittelemään 

johtokunnassa vähintään 3 kuukauden välein. Laskut hyväksyy jaoston tai ryhmän vetäjä, ja hän 

toimittaa ne kirjanpitäjälle. Jaostojen vetäjien laskut ja johtokunnan laskut hyväksyy puheenjohtaja 

tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja. Johtokunta voi nimetä keskuudestaan henkilön 

seuraamaan ja ohjaamaan talousasioiden hoitoa ja raportoimaan talousasioista johtokunnalle. 

 

Johtokunnan valitsemana kirjanpitäjänä toimii Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:stä (PoPLi), joka 

hoitaa myös yhdistyksen laskutuksen. 

 

Jaostoille ja ryhmille annetaan tilikartan mukaiset kustannuspaikat, joiden seurannasta jaostot 

vastaavat. Laskun hyväksyjä tiliöi laskut kustannuspaikoille. Ohjeita laskujen hyväksyjille: 

- päivämäärä ja allekirjoitus = hyväksytty maksettavaksi 

- mikäli laskusta ei selviä aihe, kirjoita se 

- mikäli on kysymys majoituksista, ruokailuista tms. laskuun liitetään osallistujien nimet 

- käteisostojen maksaminen tilille, merkitse saajan nimi ja tilinumero ja muut kuittiin tarvittavat 

merkinnät 

- mikäli otat suoraan kassatilityksistä käteisostoja, niittaa kuitit oa. tilitykseen 
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- kilpailu- ja leiritilitykset 2 viikon kuluessa tapahtumasta 

- merkitse kustannuspaikka:  

o Nuorisotoiminta 

o Huippu-urheilu (huippujen kilpailumatkakulut, leiritykset ja valmennuskulut) 

o Oulurastit 

o Kilpailut 

o Hallinto- ja järjestötoiminta 

o Harrastesuunnistus (harrastajien osallistumismaksut) 

o Kartoitus  

o Seikkailu-urheilu 

 

Lisäyksistä tai muutoksista tilikarttaan on sovittava kirjanpitäjän kanssa ja ne hyväksytään 

johtokunnassa. Matkakustannuksia korvattaessa oman auton käytöstä maksetaan 10 snt/km + 1 

snt/lisähenkilöt. Matkalaskukaavake ja käteiskuittilaskukaavake löytyvät seuran internet sivuilta 

http://www.skpohjantahti.fi/. 

 

Jäsenmaksut, jäsenedut, ja omavastuiden laskutus 

Jäsenmaksu määritetään vuosikokouksessa. Seuran jäsenet ovat oikeutettuja mm. seuraaviin etuihin: 

1. Oikeus tulla nimitetyksi valmennus- tai nuorten ryhmiin 
2. Oikeus seuran valmennustuki- ja stipendijärjestelmään 
3. Oikeus käyttää IRMA ilmoittautumisjärjestelmää kilpailuihin ilmottautumisiin 
4. Oikeus käyttää seuran edustusasuja ja seuratunnuksia 
5. Oikeus käyttää seuran palveluita ja tukea kilpailumatkoissa, yhteistilaisuuksissa jne. 
6. Oikeus osallistua seuran viestijoukkueisiin ja saada seuran tuki yhteisiin kilpailumatkoihin 

kuten Jukolan viestiin, Venlojen viestiin ja 25–mannaviestiin. 
7. Vapautus osallistumismaksusta seuran järjestämillä Oulu–rasteilla 
8. Oikeus osallistua seuran järjestämiin tapahtumiin 
 

Oikeus jäsenetuihin alkaa kun jäsenmaksu ja mahdolliset seuran saatavat korkoineen on suoritettu 

seuran tilille. Kun jäsenmaksu on saapunut seuran tilille, jäsen merkitään jäsenrekisteriin. Leirien, 

kilpailumatkojen yms. omavastuut laskutetaan ilmoittautuneilta pääasiallisesti ennen leirin tai 

matkan alkamista. Kilpailujen osallistumismaksut (ns. harrastajasuunnistajat) laskutetaan kaksi 

kertaa vuodessa johtokunnan ohjeistuksen mukaan. Seuralla on oikeus pidättää seuran myöntämästä 

stipendistä, valmennustuesta tms. seuran saamiset ko. jäseneltä.  
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Toimintarahasto 

SK Pohjantähden toimintarahasto on tarkoitettu huippusuunnistuksen stipendien rahoittamiseen ja 

huippusuunnistuksen kehittämiseen. Tällaisia ovat mm. seuraan siirtyvien huippu-urheilijoiden ja 

valmentajien stipendit sekä poikkeuksellisen hyvästä menestyksestä urheilijoille ja valmentajille 

myönnettävät stipendit, joiden perusteet ovat ennakoimattomia ja jotka eivät sisälly 

toimintasuunnitelmaan. 

 

Toimintarahaston käytöstä päättää johtokunta. 

3.3. Vuosittain haettavat avustukset ja suoritteiden kirjaaminen 
Oulun kaupungilta vuosittain haettavat avustukset: 

- Toiminta-avustus seuratoiminnalle: myönnetään edellisen vuoden toiminnan perusteella, haku 

huhtikuussa (liitteitä voidaan täydentää vuosikokouksen jälkeen) 

- Kohdeavustus merkittäviin kansallisiin liikuntatapahtumiin (kilpailut), haku järjestetyn 

tapahtuman jälkeen. 

- Avustus suunnistuskarttojen valmistukseen 

- Avustus kansainväliseen liikuntatoimintaan: matka-avustukset alle 18-vuotiaille nuorille. 

 

Lisäksi toimintakertomukseen kirjataan vuosittain: 

- kilpailumenestys: kansainvälisissä arvokilpailut, SM-kilpailut, merkittävät viestitapahtumat 

- johtokunnan kokoonpano ja kokousten lukumäärä 

3.4. Tiedotus 
Kotisivut ja sähköposti ovat ensisijaiset sisäisen viestinnän informaatiokanavat.  Seuran nimissä 

esitetyt kannanotot on pyrittävä käsittelemään johtokunnassa tai jaostojen kokouksissa. Yksityiset 

mielipiteet on esitettävä omissa nimissä. Kunkin jäsenen on harkittava, koska käyttää oman 

nimensä yhteydessä seuran nimeä. Postituslistat on kuvattu seuran internet-sivuilla. 

3.5. Yhteistyösopimukset 
Johtokunta hyväksyy kaikki yhteistyösopimukset – seuran yhteiset, ryhmien omat ja 

henkilökohtaiset yhteistyösopimukset. Sponsorisopimuksia koordinoiva henkilö ylläpitää tietoja 

yhteistyösopimuksista (kunkin yhteistyösopimuksen tilanne ja yleisohje sponsorisopimusten 

periaatteista). Jokaiselle yhteistyösuhteelle nimetään vastuuhenkilö, joka vastaa yhteydenpidosta 

seuran ja yhteistyökumppanin välillä. Yhteistyösopimuksissa hyödynnetään kansainvälisten ja 

kotimaisten arvokilpailujen tarjoamaa näkyvyyttä sekä seuran valmiuksia järjestää 

yhteistyökumppaneille seikkailullisia liikuntapäiviä.  
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3.6. Seuratoimintaa tukeva toiminta 
Talkootoiminta: Talkootoiminnan keskeisiä alueita ovat muuttolaatikkovuokraus ja muuttojen 

tekeminen. Seura voi harjoittaa myös muuta talkootoimintaa. Talkootoiminnasta ja ryhmäjaosta 

tiedotetaan kotisivuilla ja sähköpostitse. 

 

Kioskitoiminta: Jäätelökioskin ylläpitäminen kesäkuukausien aikana on yksi seuran 

varainhankintakeino. Kioskitoiminnasta vastaa nimetty vastuuhenkilö. Työntekijät ovat 15 vuotta 

täyttäneitä seuran jäseniä. Kioskitoimintaa voidaan harjoittaa myös muissa kesän tapahtumissa ja 

myynti voi sisältää jäätelön lisäksi muita kioskituotteita.  

 

Kilpailu- ja tapahtumahuolto: Uutta toimintakautta edeltävissä suunnitteluseminaareissa (loka-

helmi) kartoitetaan keskeiset kilpailut ja tapahtumat. Niihin nimetään huollosta vastaavat henkilöt. 

 

Seura-asut:  Seura-asujen hankinnan hoitaa nimetty yhteyshenkilö. Ulkoasun ja materiaalin 

hyväksyy johtokunta yhteyshenkilön esityksestä. Yhteyshenkilö huolehtii hankinnasta 

kokonaisuutena mukaan lukien suunnittelu, laskuttamisen ohjeistus sekä muu tiedottaminen. 

 

Seuratunnukset: Seuratunnukset perustuvat johtokunnan hyväksymiin perustunnuksiin ja väreihin. 

Logona on sininen SK Pohjantähden tähti. Muut värit ovat valkoinen ja vihreä. Mallipohjat 

seuratunnuksiin (logot, tarrat ja viirit) on liitteenä (liite3). 

 

Toimitilat: Seuralla on toimitilat osoitteessa Rautatienkatu 11. Toimitiloissa on toimisto- ja 

kokoustila sekä varastotilaa. Lisäksi seuralla erillinen on muuttolaatikkovarasto Nokelassa. 

4. Valmennustoiminta 

Toimintaa johtaa ja koordinoi ohjauksen ja valmennuksen johtoryhmä valmennusvastaavan 

johdolla, jossa on kattava edustus lasten, nuorten, naisten ja miesten ryhmistä.  

 

Organisoituminen eri ryhmiin määritellään vuosittain toimintasuunnitelmassa 
 

Tavoitteena on, että lasten ja nuorten leirien omavastuuosuus on korkeintaan 50 % kustannuksista.  
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4.1. Valmentautumistuki ja stipendit  
 

Valmentautumistuki 

Valmentautumistuen kokonaissumma hyväksytään seuran toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa. 

Seura tukee urheilijoita suunnistusvalmentautumisessa seuraavasti 

1-ryhmään nimetylle: kustantamalla kotimaisten kilpailujen osanottomaksut, seuran järjestämät 
toimintasuunnitelman mukaisten leirien kustannukset ja seuran suunnistus-asun. 
 
2-ryhmään nimetylle: kustantamalla kotimaisten kilpailujen osanottomaksut, 50 % seuran 
järjestämien toimintasuunnitelman mukaisten leirien kustannuksista ja  50 % seuran 
suunnistusasusta 
 

Johtokunta voi muuttaa korvattavia summia seuran taloudellisen tilanteen niin vaatiessa.  Muista 

valmennustukeen verrattavista tuista johtokunta voi päättää hyväksytyn talousarvion puitteissa 

valmennusjaoston esityksestä. 
 
Stipendit 

Seura myöntää urheilijalle stipendejä kauden päättyessä. Stipendejä voi saada kilpailumenestyksen 

perusteella sekä rankin perusteella. Stipendien määräytymisperusteet hyväksytään vuosittain 

toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa. Stipendit tulee käyttää henkilön ollessa seuran jäsen, 

käyttämättä olevia stipendejä ei saa mukaan henkilön vaihtaessa seuraa. Stipendit tulee käyttää 

suunnistusvalmennuskuluihin. Johtokunta voi tarkistaa stipendejä kulloisenkin seuran taloudellisen 

tilanteen ja/tai urheilijan kyseisen kauden menestyksen perusteella. 

5. Harrastesuunnistus ja kilpailutoiminta 

Harrastesuunnistustoiminnan tavoitteena on kehittää kuntosuunnistustoimintaa ja tarjota 

mahdollisuus suunnistuksellisiin liikuntaelämyksiin myös muille kuin aktiivikilpailijoille. 

Kohderyhmiä ovat kuntosuunnistajat, nuorten vanhemmat ja työyhteisöt. Toiminta keskittyy Oulu-

rastien järjestämiseen (talkooryhmät ilmoitetaan keväällä). Oulu-rasteja järjestetään vuosittain noin 

15 kertaa, joista osa voi olla ns. puistosprinttejä. Oulu-rasteja pyritään kehittämään ja 

tuotteistamaan siten, että niiden tuotto tukisi seuran talouden vakautta. Muuta toimintaa ovat 

Jukolan ja Venlojen viestien matka, seuran mestaruuskilpailut ja 25-mannaviestin matka. 

 

Kilpailuihin ilmoittautumiset 

Seuran nimissä voi ilmoittautua kilpailuihin ja joukkueisiin, kun jäsenmaksu ja mahdolliset seuraan 

saatavat ovat tulleet seuran tilille. Ilmoittautumiset hoidetaan itsenäisesti SSL:n IRMA-palvelua 

käyttäen (linkki seuran verkkosivuilla). IRMA-palveluun laitetaan vain niiden jäsenten nimet, jotka 
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ovat maksaneet jäsenmaksun. Edellisen vuoden jäsenten nimet poistetaan IRMA-palvelusta 

jäsenmaksun eräpäivän jälkeen, mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu. 

 

Osanottomaksut 

Edellä mainittuihin lasten, nuorten, miesten ja naisten ryhmiin nimetyille jäsenille seura maksaa 

osanottomaksuja seuraaviin kilpailuihin: SM-kilpailu, MM-, EM-, PM-katsastukset, kotimaiset 

viestit ja kansalliset suunnistuskilpailut. Muille kuin edellä mainittuihin ryhmiin nimetyille 

suunnistajille seura maksaa osanottomaksut SM-kilpailuihin ja kotimaisiin viesteihin. Seura maksaa 

myös miesten, naisten, lasten ja nuorten joukkueen valmentajalle/ohjaajalle osallistumismaksut 

kilpailuissa, johon joukkue osallistuu. 

 

Seuran tavoitteena on maksaa alle 20v jäsenten osallistumismaksut. 

 

Kilpailujen järjestäminen 

Seura pyrkii järjestämään vuosittain kansalliset kilpailut sekä aluemestaruus- tai PSM-kilpailut. 
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6. Liitteet 

Liite 1. Ilmoitus yhdistysrekisteriin  
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 Liite 2. Seuran toimintasäännöt 
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Liite 3. Mallipohjat seuratunnuksiin (logot, tarrat ja viirit). 

Ovat esillä myös seuran internet-sivuilla. 

 

Logo 

 
 

Tarra 

 
 

Viiri 

 

                              

 


