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1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Edellisen kokouksen muistio
- Aluevalmennuksen suunnitelma ja valmennussopimus
Mikko Ojanaho esitteli asian: Uudet urheilijat ryhmään on valittu. Ryhmään kuuluu
yhteensä 15 urheilijaa, Lapista 9 ja Pohjois-Pohjanmaalta 6. Ryhmän lappilaiset ovat:
Bergman Marjo, Bergman Markku, Haataja Anna, Juopperi Sami-Petteri, Maijala Meri,
Maijala Milla, Pantsar Jere, Uusitalo Jyri ja Vuopio Aino.
Ryhmän valmentajan Jari Sipilän tekemä tulevan kauden valmennussuunnitelma tuotiin
myös esille. Tuleva toiminta kattaa 3 leiriä (yksi Etelä-Suomessa) ja Barentsin
mestaruuskilpailut. Kokous hyväksyi suunnitellut leirit. Lisäksi Lapin Suunnistus hyväksyi
leirityksestä johtuvia kuluja korvattavakseen, siten että valmentajalle maksetaan kuluja
Lapin osan verran 1010 euroa ja urheilijoita tuetaan jättämällä aluevalmennusmaksut
perimättä (150e). Lisäksi Lapin Suunnistus tukee tulevia yksittäisiä leirejä seuraavasti: Leiri
1 – Rovaniemi (3.-5.2) 300e, leiri 2 – Virpiniemi (30.3-1.4) 300e, leiri 3 – Hankasalmi
(vko.16) 900e, Barents kilpailumatka – Kuusamo 300e.
Lisäksi päätettiin, että Lapin Suunnistus tukee myös lappilaissuunnistajia, jotka esimerkiksi
asuinpaikkansa takia ovat hakeutuneet jonkin muun alueen aluevalmennusryhmään.
Riippumatta siitä, mitkä ovat ko. aluevalmennusryhmän kustannukset korvaa Lapin
Suunnistus tässä urheilijalle kuluja maksimissaan saman verran kun Lapin av-ryhmälle, eli
150 euroa.
-

Ilmoitus PRH:een
Puheenjohtaja esitteli ja ilmoitti, että kohta on hoidettu. Timo Autto arkistoi Patentti- ja
Rekisterihallitukseen liittyvät paperit.

-

Tiedot Irmaan
Timo Autto lupautui hoitamaan Irmaan liittyvät ilmoitukset.

-

Barentsin mestaruuskilpailut 2012 Kuusamoon.
Asia tuotiin julki, eli vuoden 2012 Barentsin mestaruuskilpailut käydään Kuusamossa.

3. Ensi-Lumen Rastien järjestelytilanne
Vesa Arffman esitteli:
-

radat, markkinointi, resurssit
Kilpailujen markkinointia on hoidettu mm. ilmoituksella Suunnistaja Lehdessä ja
internetin välityksellä. Kilpailun rahaliikenne kulkee Lapin Susien kautta. Palkinnot
pyritään ensisijaisesti hankkimaan sponsoroituina. Kilpailun ulkopuolisen ns. leiriajan
aikana hiihtosuunnistusurastoa pidetään auki ja karttoja tulostetaan harjoituksia silmällä
pitäen. Antero Karviselle tarvitaan apuja uraston aukaisuun ja myös leiriviikon ajaksi.

-

parisprintti 6.12
6.12 kilpailu/harjoitusviikon ohjelmassa käydään parisprintti.

-

ELR mukaan Holiday Clubin Ski-O cupiin
Pertti Itkonen esitteli asian: Holiday Clubin Ski-O cup ei tällä kertaa toteudu, joten asia
jätettiin hautumaan.

4. Lapin suunnistusparlamentti Tievatuvilla la 3.12. klo 18
-

järjestelyt ja markkinointi
Tapahtuman markkinointiin käytetään internetiä ja postituslistaa. Tilaisuus on avoin
kaikille ja sinne pyydetään Anssi Juutilaista kertomaan hiihtosuunnistuksen uudesta
Talent ryhmästä. Parlamentti päätettiin järjestää Saariselällä, vaikka lumitilanne ei sallisi
Ensilumen Rastien järjestämistä.

-

palkitsemiset
Parlamentissa päätettiin palkita seuraavat urheilijat: vuoden miessuunnistaja Olli-Markus
Taivainen, vuoden naissuunnistaja Suvi Oikarinen, poika Jyri Uusitalo, tyttö Anna Haataja
ja lupaavina suunnistaja-alkuina Juho Korpi ja Sini Pauliina Juopperi. Vuoden lappilaisena
toimijana palkitaan tänä vuonna Heikki Roimela. Lisäksi kukitetaan kaikki
arvokisamitalistit SM-tasolta ylöspäin.

5. Alueelliset kilpailut
-

AM-kisajärjestäjät 2012-2014
Antero Karvinen esitteli tilanteen jo valmiista kisajärjestäjistä ja kisoista joissa ei vielä
järjestäjää ole. Tulevien vuoden 2012 kilpailujen osalta tilanteeksi päivitettiin seuraavaa:
- hiihtosuunnistuksen aluemestaruus parisprintti – OH
- hiihtosuunnistuksen keskimatka – Alatornion Pirkat
- sprintti ja mahdollisesti parisprintti - Alatornion Pirkat
- maakuntaviestiä ja aluemestaruuskilpailujen pitkää matkaa pyritään saamaan
järjestettäväksi Posiolle.
- yösuunnistus – Länra,

Tulevien vuosien aluemestaruuskisoja sivuttiin muutaman halukkaan järjestäjän
muodossa. Länsirajan Rasti on kiinnostunut järjestämään hiihtosuunnistuksen
aluemestaruuskilpailut vuonna 2013. Pellon Ponsi kaavailee järjestävänsä aluemestaruus
sprintin ja parisprintin tulevaisuudessa 2013 tai 2014.
Alueen muita isompia kisoja käydään seuraavasti: Suomen Tunturisuunnistus 2012 Ylläs –
Ylläksen Rasti, Ensilumen Rastit jatkavat Saariselällä myös vuonna 2012 mahdollisesti
pääjärjestäjä seuratasolla muuttuu, Lapin Lumirastit 2012 Pello – Pellon Ponsi.
-

Alueen kilpailuiden järjestelyohjeiden päivittäminen, maakuntaviesti, AM-sprintti,
tunturisuunnistus
Kohta siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

6. Alueen neljän päätapahtuman markkinointisuunnitelma
-

Tommin esitys
Tommi Uusimäki esitteli pääpiirteittäin tekemänsä kattavan suunnitelman. Suunnitelma
jaetaan hallitukselle sähköisenä ja asiaan otetaan enemmän kantaa tulevaisuudessa, kun
hallitus on saanut tutustua aiheeseen paremmin.

7. Kuntosuunnistus 2011
-

kävijämäärät ja kehitysideat
Taina Itkonen esitteli:
Kuntosuunnistuksen kävijämäärät ovat olleet hienoisessa laskussa muualla paitsi Posiolla
ja Pellossa. Posion iso kasvu pantiin ilolla merkille ja heiltä toivotaankin tulevaisuudessa
järjestelyvastuuta myös isompiin suunnistuskisoihin. Iltarastien kehittäjän pohdittiin
kunnan ja seuran välistä yhteistyötä esimerkiksi käyttämällä kunnan palkkaamaa
kesätyöntekijää tms. avuksi järjestelyissä.

-

tieto nettiin / lehtiin
Kuntosuunnistustilastot ovat jo tulleet lehdistön tietoon ja ne päivitetään myös Lapin
Suunnistuksen nettisivuille.

8. Barents tuki 2011
-

Marko Vapa on esittänyt, että Lapin Suunnistus tukisi Barentsin mestaruuskilpailujen
kustannuksia. Kilpailuun osallistuminen tuli maksamaan majoitus-, matka ja
osallistumiskuluineen noin 15 hengelle kaikkiaan noin 6000 euroa. Barents tuki kattaa
osan, mutta vajetta jää vielä 3700 e. Tästä osa menee omavastuisiin, mutta Lapin
Suunnistukselle jäisi 1128…2100 e P-P:n ja omavastuiden suuruuksista riippuen.

-

Tukea ei ole budjetoitu tälle vuodelle, joten asia käsitellään erillisenä anomuksena.
Puheenjohtaja esitteli asian hallitukselle. Hallitus päätti, että käytyjen Barents kilpailujen
osalta on toimivaltuudet ylitetty ja matkalla mukana olleilta kilpailijoilta joudutaan
jälkikäteen perimään 150 euron omavastuu kattamaan osaa syntyneistä ylimääräisistä
kuluista.
Lisäksi Lapin Suunnistus perii Pohjois-Pohjanmaan Suunnistukselta 422+450 euroa, jotka
Lapin suunnistus on tullut maksaneeksi toisen alueen urheilijoihin liittyviä kuluja.

Hallitus päätti tulevaisuudessa kiinnittää tarkempaa huomiota vastaaviin tapahtumiin,
jotta nyt tapahtuneen kaltaiset vahingot eivät pääse uusiutumaan tulevaisuudessa.
9. Alueleiri 11-14 vuotiaille
Mikko Ojanaho esitteli: Ojanaho järjestää ensi talven aikana Rovaniemellä kaksi leiriä 11 - 14
vuotta vanhoille suunnistajille. Tapahtumista ei tule kulua Lapin Suunnistukselle. Tiedotus
toteutetaan internetin välityksellä.
10. Muut asiat
Kokouksessa ilmeni myös muita asioita, mutta kiireettömyytensä takia ne päätettiin siirtää
seuraavaan kokoukseen.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Allekirjoitukset:

Tero Taulavuori, puheenjohtaja

Timo Autto, Sihteeri

