LAPIN SUUNNISTUS RY

AIKA
PAIKKA
LÄSNÄ

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2014
PÖYTÄKIRJA

to 6.11.2014 klo 18.15 – 20.35
OH:n punainen tupa, Rovaniemi
Tero Taulavuori puheenjohtaja, Velu Sipola, Pertti Itkonen, Tarmo Oikarinen, Antero
Karvinen, Tommi Uusimäki, Annika Vaara sihteeri

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15.
2. Edellisen kokouksen muistio
- Kultainen kompassi, Pertti laskee pistetilanteen ja ne julkaistaan LS:n nettisivuilla.
- Kilpailusihteerin tarve Lapin Suunnistuksella, ei ole selvitetty asiaa.
- Tunturin ohjeistuksen päivitys nettisivuille, Tommi laittaa nettisivuille valikkoon helposti
löydettäväksi. Pyydetään LänRan edustajalta tämän vuotisen kilpailun perusteella
ohjemuutokset.
- ilmoitus PRH:een hallituksen vaihdoksista on tehty.
- ratamestarikoulutukset
i. Pohjoiseen olisi tarve saada 1. luokan ratamestarikoulutus. Tarmo on koonnut
listan Irmasta ratamestarikoulutuksen käyneistä. Jokainen tekee marraskuun
aikana seuroissa kartoitusta, kuinka paljon olisi tulijoita koulutukseen, koulutus
huhtikuun aikana, tavoite 18. – 19.4.2015
ii. Itkonen ja Pääkkölä järjestävät 2. luokan koulutuksen Rovaniemellä 10.1.2015.
Lapin Suunnistus kustantaa kurssin.
3. Valmennus, koulutus ja nuorisotoiminta
- Suunnan Jarkko Hasu on kysellyt, että saataisiinko Suunnistusliiton Lasten
ohjaajakoulutusta Lappiin, tarvetta olisi. Edellinen koulutus oli 2012/2013.
Suunnistusliitosta saa tietoa, Tero on yhteydessä Hasuun.
- tukipolitiikka valmennusryhmäläisille v. 2015: maksetaan tukea 100 €/suunnistusliiton
valmennusryhmiin valituille, lappilaista seuraa edustaville.
4. Kilpailuasiat
- ELR 2014 järjestelyjen tilanne, Velu kertoi tilanteesta. Lapin nuoria tuetaan antamalla
harjoituskartat ilmaiseksi. Talkoolaiset voivat ilmoittautua Heikki Roimelalle.
- SM-kisahaut 2018- OH järjestää SM-viestit 2018 R1 ja R2
- Lapin Lumirastit 2016 ja 2017 pitäisi olla esittää Suunnistusliitolle, koska niillä on edelleen
SM-arvo erikoispitkän osalta:
i. 2016 AVOIN: odotellaan MC 2015 tilanteen etenemistä. Kysytään voisiko
Kuusamo järjestää? / Pertti kysyy
ii. 2017: AVOIN: PelPo / S-2000 / AlPi / (joku muu?)
- Marko Vapa on ilmoittautunut jäävänsä pois Barents-yhteyshenkilön tehtävästä. Ei osata
vielä nimetä mahdollista jatkajaa.
- AM-yön järjestelytarve, Suunnalta (Marko Vapa) tullut palautetta, ettei kannattaisi
järjestää AM-kisana. Ei tuottoa ja järjestäminen esim. Östra Nattserien tai Ledicupin
yhteydessä mutkikasta. AM-yö voidaan jatkossa järjestää esimerkiksi muitten
yösuunnistusten yhteydessä, jos järjestyshalukkuutta löytyy.
- Pitääkö AM-kisasuunnitelma paikkaansa?
i. Hisu-keskimatka ja sprintti-parisprintti:
2015 / LapVe? 2016 / OH
ii. Kesäsprintti ja pariviesti:
2015 / LänRa 2016 / AlPi
iii. Pitkämatka ja maakuntaviesti:
2015 / AlPi 2016 / OH
iv. Yökisat:
2015 / OH
2016 / AlPi
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Kansalliset v. 2015, esim. LapVe on suunnitellut kisojen pitämistä, mutta sopivan
viikonvaihteen löytämisessä on ongelmia, elokuun lopussa? LänRa järjestää
Tornionlaakson rastipäivät jälleen kesäkuun alussa v. 2016.
Maailmancupin avaus suunnitteilla 2015-2016, alkaen harjoitusurastolla 23.11.2015, ELR
5.–6.12.2015. Päätös kisojen pitämisestä pitäisi olla tehtynä joulukuun alussa, muutoin
mennee liian myöhäiseksi.
OH hakee SM-viestejä vuodelle 2018.

5. Muut asiat
- Syysparlamentin järjestelyt, ilmoittautumiset, tilavaraus, kahvit, 6.12.2014 Kellokkaassa
- Palkittavat v. 2014, nimettiin palkittavat
- uusien karttojen tilanne, 52 raportoitu uutta karttaa, joista osa vanhoja aiemmin
raportoimattomia.
- kuntorastitilasto, Velu koostanut vuoden 2014 tilaston. Kokonaisuutena tapahtunut
vähennystä 4 % kävijämäärissä vuoteen 2013 verrattuna, mutta toisaalta 10-vuotisella
jaksolla toiseksi paras vuosi.
- talousvastaavan tehtävät vuodelle 2015, katsotaan seuraavassa kokouksessa.
- toimintakertomuksen 2014 ja suunnitelman 2015 valmistelu, Tero lähettää sähköpostilla.
6. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
- seuraava kokous 10.1.2015 ratamestarikoulutuksen yhteydessä
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35.

____________________
Tero Taulavuori, pj.

___________________
Annika Vaara, siht.
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