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1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.45, ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.
Sihteeriksi valittiin Velu Sipola.
2. Edellisen kokouksen muistio
Muistio on jaettu hallituksen jäsenille jo aikaisemmin, siitä käytiin läpi kolme kohtaa:
- Lapin Lumirastien ja Tunturisuunnistuksen nettisivut on avattu.
Kustannuksia tästä on 1490 € + alv, summa maksetaan sivujen tuottajalle
(Aatospaja) kolmessa erässä. Lisäpäivityksistä maksetaan erikseen
sovittaessa.
- Viime kokouksessa käsitellyt kilpailukyselyn vastaukset ja siitä tehty
yhteenveto lähetetään seuroille, Antero hoitaa.
- Liittovaltuuston kokous. Antero edusti Lappia.
3. Valmennus ja toiminta
Vuoden 2013 alueellinen valmennustoiminta on kolmiportainen:
1. Seurojen taitoharjoitusten koordinointi
Seurat käydään läpi soittelemalla ja tiedustellaan valmiuksia järjestää
taitoharjoituksia. Taitoharjoituksista laaditaan kalenteri Lapin Suunnistuksen
sivuille.
2. Lapin Nuoret Suunnistajat –ryhmä
Ryhmään voivat hakea suunnistajat, jotka kuuluvat sarjoihin H/D16-20 sekä
myös pääsarjoihin siirtyvät suunnistajat. Ryhmään haetaan vapaamuotoisella
hakemuksella 6.1.2013 mennessä, hakemukset Tainalle.
Leirityksen koordinaattorina toimii Mikko Ojanaho, leirit järjestetään OH:n
leiritykseen yhteydessä. Leirejä järjestetään 2 – 3, esim. kevät, kesä ja
ensilumen leirit.
Leiritystä tuetaan maksimissaan 2000 €:lla, summa jaetaan ryhmään
kuuluvien suunnistajien pääluvun mukaan. Leireistä on omavastuuosuus.
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3. Suunnistusliiton pohjoinen aluevalmennusryhmä
Ryhmään kuuluvia neljää suunnistajaa tuetaan 250 €:lla. Tuki myönnetään
kulutositteita vastaa.
Kokouksessa tuli esille, että esim. hiihtosuunnistuksen talenttiryhmään
kuuluvien tuesta ei ole tehty päätöstä. Suunnistusliiton valmennusryhmiin
kuuluvien tukeminen Lapin Suunnistuksen toimesta onkin vielä pääosin avoin
ja siihen pitäisi luoda yhdenmukainen linja. Nykyinen aluevalmennuksen
kokonaistuki 3000 euroa ei ole kattanut Suunistusliiton muita ryhmiä, kuin
aluevalmennuksen.
4. Kilpailuasiat
Farmisopimuksesta annetun lausunnon palaute. Suunnistusliiton päätös lakkauttaa
farmisopimus on liitossa arvioitu uudelleen ja sitä voidaan kehittää koskemaan nuorten
sarjoja.
(Uutinen SSL:n sivuilta: 11.12.2012 Suunnistusliiton liittohallitus päätti muuttaa aiempaa päätöstään
koskien farmisopimuskäytäntöä. Farmisopimuskäytäntöä päätettiin jatkaa ainakin vuoden 2013 ajan
koskien nuoria.)

Ensilumen Rastien yhteydessä mahdollisesti käytävä maailmancupin avauskilpailu
Ylläksellä joulukuun 2013 alussa.
- Periaatteessa asiaan suhtaudutaan myönteisesti, jos kilpailun
järjestämiseen löytyy myös järjestävistä seuroista hankkeeseen sitoutuvat
vastuuhenkilöt.
- Ennen kuin päätös tehdään, selvitetään mm: kansainvälisen liiton
tapahtumalle asettamat vaatimukset, liiton tuki sekä median mukana olo.
(Kokouksen jälkeen asiasta keskusteltiin liiton toimitusjohtajan Mika Ilomäen kanssa. Hän vie
eteenpäin hallituksen esittämiä ajatuksia/mielipiteitä. Kirjallinen esitys kilpailun järjestämisestä,
sen vaatimuksista ja tukimuodoista, saadaan tammikuun aikana.)

5. Muut asiat
Tunturisuunnistuksen järjestäjät vuosille 2014 ja 2015 pannaan hakuun.
Toimintakertomus ja -suunnitelma on lähetetty hallituksen jäsenille. Ao. henkilöt
huolehtivat vastuualueidensa kohtien täyttämisestä.
Lapin Lumirasteille ei ole tarvetta hankkia yhteisiä opasteita kuten on tehty Ensilumen
rasteille.

6. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tammikuun aikana myöhemmin sovittavana ajankohtana.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35.
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