Kooveen suunnistusjaoston nuorisotoiminta vuonna 2013 –
Alle 14-vuotiaiden (1999-) ryhmät, maksut ja ilmoittautuminen
Kooveen nuorisotoiminta jaetaan toisaalta alle 14-vuotiaiden toimintaan, mikä toimii suunnistusliiton Nuori
Suunta-kortin alaisuudessa ja toisaalta nuoriin – yli 14 vuotiaisiin (1998 ja aikaisemmin syntyneet), jotka
hankkivat normaalisti suunnistuslisenssin. Tämä tiedote on kohdistettu alle 14-vuotiaiden vanhemmille ja
tietenkin itse nuorille, ketkä ovat syntyneet vuonna 1999 tai sen jälkeen.
Kaudeksi 2013 alle 14-vuotiaiden toiminta järjestetään uudella tavalla. Entinen suunnistuskoulu on jaettu
kahteen selkeään eri osaan, jotka voidaan ajatella suunnistusharrastuksen kahdeksi ensimmäiseksi
askelmaksi Kooveessa.
Uusi Kooveen suunnistuskoulu tarjoaa suunnistuksen alkuopetuksen ja toisaalta harrastuksen, jota ei
tarvitse harrastaa ”kieli vyön alla”. Koovee haluaa tarjota yhteistä hauskaa suunnistuksen parissa tutun
ryhmän kanssa.
Seuralla on kuitenkin kilpailulliset tavoitteet ja halu menestyä seurana eri ikäryhmissä, nuorista aikuisiin.
Joukkuemenestys syntyy yksilöiden kautta. Kooveen Junnut -ryhmä tarjoaa mahdollisuuden suunnistuksen
aktiivisempaan harrastamiseen.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos lapsi on ollut Ketut, Vasat tai Tiitäiset -ryhmässä, hän ilmoittautuu
toimintaan mukaan kuten aikaisemminkin – suunnistuskouluun. Junnut -ryhmän toiminnassa mukana jo
olleet ilmoittautuvat suoraan Junnut -ryhmään. Sudet, Ritsat ja Nursut (1999 syntyneet) -ryhmissä olleet,
jotka eivät ole vielä olleet Junnut -ryhmän toiminnassa mukana, voivat valita joko Suunnistuskoulun tai
Junnut -ryhmän. Ryhmien ohjaajat (Nursut - Tiina Westerlund, Ritsat – Minna Konttila ja Heli Ketola, Sudet –
Katja Schüle) auttavat valinnassa, jos on tarvetta.

Maksut
Suunnistuskoulun vuoden 2013 maksu on 78€ perheen ensimmäiseltä lapselta, 69€ perheen toiselta
lapselta ja 60€ seuraavilta yli 6-vuotiailta lapsilta (2006 ja vanhemmat). Alle 6-vuotiaiden (2007 ja
nuoremmat) maksu on 24€.
Suunnistuskoulun maksu sisältää:
– Nuori Suunta – kortin (alle 14-vuotiaiden lisenssi) vakuutuksella
– suunnistuskoulun kesäkauden harjoitukset kalenterin mukaan
– suunnistusjumpan/pelivuoron talvikaudella
– osallistumismaksun 10 henkilökohtaiseen kilpailuun (ei koske rastiviikkoja)
– osallistumisoikeuden kaikkiin nuorten kansallisiin viestikilpailuihin
Junnujen maksu koko vuodelta on 150€ tai vastaavasti sisaralennusten kanssa 141€ (perheen toinen lapsi)
tai 132€ (perheen kolmas lapsi).
Junnujen maksu sisältää:
– Nuori Suunta – kortin (alle 14-vuotiaiden lisenssi) vakuutuksella
– seuran kaikki viikkoharjoitukset viikko-ohjelman mukaisesti
– ympärivuotinen valmennustoiminta
– osallistumismaksun 20 henkilökohtaiseen kilpailuun (ei koske rastiviikkoja)
– osallistumisoikeuden kaikkiin nuorten kansallisiin viestikilpailuihin

Ilmoittautuminen
Suunnistuskouluun ja Junnut -ryhmään ilmoittautuminen tapahtuu Kooveen suunnistusjaoston internetsivujen ilmoittautumisjärjestelmän (Ilmo) kautta. Ilmoittautumisten perusteella seura hankkii Nuori Suunta kortit, johon sisältyy tapaturmavakuutus ja osallistumisoikeus kansallisiin suunnistuskilpailuihin sekä muita
etuuksia. Vakuutuksen vuoksi henkilötunnuksen ilmoittaminen on välttämätöntä. Kortit postitetaan koteihin
kevään aikana.
Tammikuun 27. päivään mennessä ilmoittautuneilla on Nuori Suunta -kortti voimassa keskeytyksettä
31.12.2013 asti. Erityisesti talvitoiminnassa mukana olleiden on tärkeää ilmoittautua ennen em.
päivämäärää vakuutusturvan vuoksi. Mikäli ilmoittautuminen tehdään tuon päivän jälkeen, tulee vakuutus
ja muut edut voimaan noin 3-4 viikon kuluttua ilmoittautumisesta.
Maksuissa voidaan käyttää talkoopisteitä, paitsi Kooveen jäsenmaksuosassa.

