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HALLITUKSEN KOKOUS 3/2014
PÖYTÄKIRJA

la 7.6.2014 klo 15.40 – 16.15
Tornio, Palovaara (Tornionlaakson Rastipäivät)
Tero Taulavuori, Soili Tolonen, Tapani Heikkuri, Annika Vaara ja Taina Itkonen (LapVen

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 15.40
2. Edellisen kokouksen muistio
- Ratamestarikoulutukset eivät ole toteutuneet. Pertti Itkonen ja Kauko Pääkkölä pitävät
koulutuksen jossain vaiheessa syksyllä.
- jäsenhakemus HISU ry (Hirveän Iloiset ja Sisukkaat Urheilijat ry), pyydettiin
toimintasuunnitelma ja toimintakertomus nähtäväksi seuraavaan hallituksen kokoukseen.
On saatu, mielestämme toimintakertomus on puutteellinen, pyydämme lisäselvityksiä.
- Tero ottaa yhteyttä Lapin Suunnistuksen jäsenseuroihin, jotta saadaan selville mitkä
seurat vielä toimivat. Listaus ei varmaankaan ole ajan tasalla. Utsjoen Kuohu haluaa
irrottautua jäsenyydestä, myönnämme eron. Muut tiedostellut seurat seurat haluavat
olla jäsenenä.
- Barents-O.com sivuston ylläpitomaksun jatkaminen. Viestintä parempi hoitaa Barentisin
omien sivujen kautta.
3. Hallituksen järjestäytyminen
- varapuheenjohtajan valinta, Antero Karvinen
- sihteerin valinta, Annika Vaara
- nuorisovastaava, Pertti Itkonen
- karttavastaava, Vesa Arffman
- kuntosuunnistusvastaava, Velu Sipola
4. Valmennus, koulutus ja nuorisotoiminta
Kultainen kompassi karsintakilpailut:
- 7.6.2014
Tornionlaakson rastipäivät - PSM keskimatka, Alatornion Pirkat
- 8.6.2014
Tornionlaakson rastipäivät - Pitkä matka, Alatornion Pirkat
- 9.8.2014
Lapin aluemestaruuspitkä, Pellon Ponsi
- 23.8.2014 Lapin AM-sprintti,
LapVe
- 24.8.2014 Kansallinen keskimatka,
LapVe
Periaatehan oli, että 4 osakilpailua 5:stä lasketaan mukaan. 13- ja 14-sarjoissa annetaan
molemmissa pisteitä ja vain lappilaisille osallistujille. Pertillä on toimiva pistelaskumalli
edellisvuodelta tallessa.
Ounasvaaran Hiihtoseuralle on tullut paljon myönteistä palautetta Leimausleirin
järjestämisestä!
Kevät leiri Paimiossa onnistui hyvin.
5. Kilpailuasiat
- Hiihtosuunnistuksen maailmancupin kilpailun järjestämisestä kaudella 2015-2016 on kyselty
Suunnistusliitosta. Onko resusrssia ja intoa järjestää esim. ELR:n 2015 tai LLR:n 2016 yhteydessä?
- Taloudelliset tukijat täytyy olla koossa ennen kisahakemusta, 20 000 euroa, viimeksi tuli
kaikkiaan liian kiire monissa asioissa. Käytäntö voisi olla, että joka toinen vuosi Ylläksellä, jolloin
viikkoa ennen maailman cup (2-3 osakilpailua) ja sitten ELR, joka toinen vuosi Saariselällä pelkkä

ELR.
- ELR 2014 järjestäjät ja tulonjako, Suunta 2000 50%, Ylläksen Rasti 25% ja LS 25%. Päävastuu
Suunta 2000. Leiriviikko Lapin Suunnistuksen vastuulla.
- Tunturisuunnistuksen järjestelytilanne, hyvällä mallilla.
- ELR:n organisaatio, budjetti, maksettavat korvaukset ratamestareille vuoden 2013 käytännön
mukaan, Timo Kokko tuloslaskenta ja muu järjestelyjen tilanne. Suunnistajan Kauppa. Pussilan
Tuomasta kysytään.
6. Muut asiat
- Kilpailusihteerin tarve Lapin Suunnistuksella?
o Olisiko tarvetta tarjota omiin kisoihin ja seurojen kisoihin tukea, joka voitaisiin
rahoittaa osin LS:n ja osin seurojen puolelta?
o Myös ratamestarikoulutukset voisivat kuulua tehtäväkuvaan.
o Onko seuratuki mahdollista? Annika selvittää.
- Veli-Markku Korteniemi on tehnyt Raportin hiihtosuunnistuksen maailmancupin
järjestämisestä 2013-2014
7. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Kokous päätettiin klo 16.15. Seuraava kokous Sodankylässä 23.8.
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