LAPIN SUUNNISTUS RY

AIKA
PAIKKA
LÄSNÄ

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015
PÖYTÄKIRJA

la 10.1.2015 klo 11.45 - 13.05
Lapin Urheiluopiston koulutustila Teho
Antero Karvinen, Tommi Uusimäki, Velu Sipola, Vesa Arffman, Tero Taulavuori
(puheenjohtaja), Annika Vaara (sihteeri)

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.45
2. Edellisen kokouksen muistio
- Tunturin ohjeistuksen päivitys nettisivuille. Pyydetään LänRan edustajalta tämän vuotisen
kilpailun perusteella ohjemuutokset, odotellaan vastausta.
- talousvastaavan tehtävät vuodelle 2015, Tommi Uusimäki jatkaa.
3. Valmennus, koulutus ja nuorisotoiminta
- Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa (taso 1) 2 + 2 pv
i. Koulutuksen kohderyhmä on seuran 11–17-vuotiaiden ryhmien valmentajat.
Koulutus antaa seuravalmentajalle eväitä kehittää nuorille suunnattujen
harjoitusten määrää ja laatua seurassa.
ii. Pyritään saamaan koulutuksen ensimmäinen osa jo huhtikuulle tai lokakuulle, jos
kevään ratamestariseminaari toteutuu
- S-posti / Katri Lilja: Haluan yhdessä Suunnistusliiton Nuorten tiimin kanssa kannustaa
alueellisten nuorten tiimien kokoamiseen. Sellainen on jo syntynyt Päijät-Hämeeseen.
Ainakin Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa olisi myös kiinnostusta tiimille. Ihanne
olisi, että nuorten tiimi toimisi jokaisella suunnistusalueella.
i. Koetetaan saada 3-5 hengen tiimi aikaan, kysytään ensisijaisesti Lapin Nuorten
ryhmään valittujen mielenkiintoa tiimiin.
ii. Tuettuna voisi olla esim. viikonloppu tapahtuma, johon voimme käyttää
nuorisotukea.
- Alueiden ratamestarikouluttajille, jotka toimivat ratamestarikoulujen kouluttajina,
järjestetään Tampereella yhteinen koulutus la - su 28.2. - 1.3.2015.
- Lapin nuorten ryhmän urheilijoiden valinta, valittu kaikki hakijat yht. 14 henkilöä.
4. Kilpailuasiat
- SM-kisahaut 2018- OH anoo SM-viestit R1 ja AlatPi R2, SM sprintti Oulussa.
- Lapin Lumirastit ja SM-erikoispitkä v. 2016 Kuusamon Eräveikkojen järjestettäväksi
i. Sopimuksen tekeminen ja huomioitavat asiat. Tero lähettää sopimuksen Aki
Aikiolle ja Pohjois-Pohjanmaan Suunnistukselle.
- Tunturisuunnistuksen 2016 - 2018 järjestäjät. Vuoden 2015 järjestelyt Saariselällä
edistyvät.
i. 2016 Pellon Ponsi, paikka?
ii. 2017 Lapin Veikot, Kiilopää
iii. 2018 Ylläksen Rasti, Äkäskero
- AM-kisat Irmaan mahdollisimman pian
- Ensilumen Rastien palaute, hyvää palautetta kilpailijoilta, kisojen siirto vain vähensi
osanottajamäärää. Taloudellisesti ei tulosta, kaikkia laskuja ei ole vielä saatu. Asia jää
keskusteltavaksi seuraavaan kokoukseen.
5. Muut asiat
- toimintakertomuksen 2014 ja toimintasuunnitelman 2015 valmistelu.
i. Terolle sähköpostilla koosteet.
- tilinpäätös 2014 ja talousarvio 2015.

-

i. Tommi esitteli vuoden 2014 alustavan tuloslaskelman, joka oli lievästi
positiivinen. Ensilumen Rastien tulos ei ollut vielä valmis, joten sen kirjaaminen
siirtosaamisiin/-velkoihin pitää vielä tehdä.
ii. Talousarvio 2015 noudattaa vuoden 2014 talousarviota. Varautuminen mm.
Tunturinvalloittajamitalien hankintaa.
nettisivun päivitys, Tommi hoitaa, Tero perehtyy myös asiaan.

6. Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.05.

____________________
Tero Taulavuori, pj.

___________________
Annika Vaara, siht.

