LAPIN SUUNNISTUS RY

HALLITUKSEN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 2/2012

AIKA

la 9.6.2012

PAIKKA

Ruskola, Övertorneå

LÄSNÄ

Tero Taulavuori
Antero Karvinen
Velu Sipola
Taina Itkonen

ESTYNYT

1(2)

klo 12.45-14.00
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sihteeri

Vesa Arffman
Timo Autto
Tommi Uusimäki

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.45.
2. Edellisen kokouksen muistio
-

-

Toimitsijaliivejä tilataan 10 x M, 10 x L, 10 x XL. Selkään painatus nettiosoitteet Lapin Suunnistus,
Ensilumen rastit, Tunturisuunnistus ja Lapin lumirastit. Hinta noin 15 €/liivi. Rintaan Lapin
Suunnistus. Kii Korhonen/Metsähallitus lupautui sponsoroimaan puolet hinnasta. Rintaan tulee
MH:n logo. Yhteys Kii Korhoseen kirsi-marja.korhonen@metsa.fi.
Pöytäkirjojen numerointi otetaan huomioon.

3. Hallituksen vastuualueet
-

Velu Sipola valittiin kuntosuunnistusvastaavaksi.
Taina Itkonen valittiin nuorisovastaavaksi.

4. Ennakkoon sovitut tehtävät
-

-

-

Kultainen kompassi. Pistelasku alueen karsintakisoissa on seuraava:
o Jos 13 ja 14 –sarjoilla on sama rata, pisteet lasketaan yhtenä sarjana.
o Muuten noudatetaan SSL:n pistelaskuehdotusta.
o Pisteet lasketaan vain Lapin alueen suunnistajista.
o Neljä parasta kilpailua lasketaan mukaan.
o Lapin Suunnistuksen sivuille laaditaan pistetaulukko, joka päivitetään joka kisan jälkeen.
o Kilpailut: Torniolaakson Rastipäivät Ylitorniolla (2 kilpailua)
o Koillismaan Rastipäivät (Barents-mestaruuskilpailut) Kuusamossa 2 kilpailua
o Pitkän matkan aluemestaruuskilpailu Kemijärvellä
Kysely kilpailujen järjestämisestä lähivuosina seuroille.
o Paperiversio kyselystä jaetaan seuroille 11.8. Kemijärven am-kisojen yhteydessä
pohdittavaksi.
o 1.9. sähköpostilla kysely seuroille vastattavaksi. Vastaukset syyskuun loppuun mennessä.
Yhteystietojen päivitys. Lapin Suunnistuksen hallituksen jäsenten ja varajäsenten tietojen päivitys
on työn alla.
Lapin Suunnistuksen kilpailujen domainien (internet-sivujen nimien) hakeminen on työn alla.
Kilpailuohjeet. Maakuntaviestien ohjeet korjataan 5-osuuksisiksi. Osallistumismaksut korjataan: 2
joukkueta 100 €, kolme tai enemmän 200 €/kunta. Minimaakuntaviestissä järjestävä seura päättää
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osanottomaksun joukkuetta kohti. Tunturisuunnistuksen ohjeet tarkastetaan ja päivitetään.
Lumirasteista on olemassa ajantasaiset ohjeet. Tommi Uusimäki hoitaa päivityksen.
o Aluemestaruuskilpailujen ohjeet laaditaan myöhemmin. Tero Taulavuori laatii näistä
luonnoksen, jota muut hallituksen jäsenet kommentoivat juhannukseen mennessä.
Keskusteltiin am-kisoista: sprintti pidetään keväällä, kartan tulisi olla sprinttikartan
symboleilla tehty.
Lapin kuntorasteista on tehty julkaistu lehtijuttu maakuntalehtiin Heikki Roimelan ja Velu Sipolan
toimesta.
Kysymys ratamestareista ja valvojista jää seuraavaan kokoukseen.

5. Muut asiat
-

-

pitkän ja maakuntaviestin järjestelyt ovat Kemijärvellä työn alla.
Tunturisuunnistuksen ”Tunturinvalloittajat” –tilaston päivitykseen päätettiin etsiä Lapin
Suunnistuksen sivujen kautta henkilöä, joka tekisi sen tuloslistojen perusteella sopivaa korvausta
(stipendiä) vastaan.
Todettiin, että Lumirastit 2013 järjestää Alatornion Pirkat ja Suunta 2000 Keminmaalla ja
Torniossa.
2014 Lapin Veikot järjestää Lumirastit.
Tunturisuunnistuksen 2013 järjestää Ounasvaaran Hiihtoseura, mahdollisesti yhteistyössä
paikallisen seuran kanssa. Kisapaikka jää vielä harkittavaksi, mahdollisesti Saariselkä.

6. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään elo- tai syyskuussa myöhemmin sovittavassa ajankohdassa..
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00.

Tero Taulavuori
puheenjohtaja

Taina Itkonen
sihteeri

