LAPIN SUUNNISTUS RY

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014
PÖYTÄKIRJA

AIKA
su 10.8.2014 klo 11.10-11.55 ja 15.20 – 16.00
PAIKKA
Pello, Joppari ja Pellonhovi
LÄSNÄ
Vesa Arffman, Jukka Kotilehto (osan aikaa), Tarmo Oikarinen, Tero Taulavuori, Annika
Vaara sekä kohdan 5 asioissa mukana Velu Sipola, Veli-Markku Korteniemi (ulk.) ja Raimo Tolonen (ulk.)
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
- Tero avasi kokouksen klo 11.10 ja kokousta jatkettiin klo 15.20.
2. Edellisen kokouksen muistio
- ratamestarikoulutukset
i. Pohjoiseen olisi tarve saada 1. luokan ratamestarikoulutus. Tarmo kysyy
Suunnistusliitosta.
ii. Kysytään Pietilältä, Itkoselta ja Pääkkölältä mahdollisuutta 2. luokan koulutuksen
järjestämiseen.
- jäsenhakemus HISU ry (Hirveän Iloiset ja Sisukkaat Urheilijat ry)
i. Avoin kirje LS:n hallitukselle, pj. on vastannut sähköpostitse
ii. HISU ry on ilmoittanut, ettei maksa kilpailijamaksua LS:lle
 Jäseneksi emme voi hyväksyä seuraa, joka ei maksa kilpailijamaksua tai ei
noudata sääntöjä.
- Kultainen Kompassi -pistetilanne voidaan laskea, vaikka joukkuetta ei taideta saada
kokoon, vähän osanottajia.
- Kilpailusihteerin tms. tarve Lapin Suunnistuksella? Mietitään mahdollisuudet, kannattaisi
hakea seuratukea yhteistyössä jäsenseurojen kanssa. Sopiva hanke voisi kattaa mm.
jäsenseuroille tarjottavan ratamestarikoulutuksen, lähikarttaprojektit sekä MOBOsovelluksen (Mobile Orienteering) käyttöönottotuen. Haku 1.10. mennessä. Tero kyselee
jäsenseurojen kiinnostusta projektille.
3. Valmennus, koulutus ja nuorisotoiminta
- Nuorten Jukolan tuki 200 e/joukkue ennallaan, OK
- valitut lappilaiset Suunnistusliiton hisu-valmennusryhmäläiset
*A-maajoukkue:* Ville-Petteri Saarela, KemU
*Maajoukkueleiriryhmä:* Jyri Uusitalo, PelPo
*Nuorten Talenttiryhmä:* Laura Kotila, OH ja Suvi Oikarinen, OH
4. Kilpailuasiat
- Tunturisuunnistus onnistui hienosti, kiitokset LänRalle
i. Tuntrisuunnistuksen ohjeistusta päivitetään loppuraportin jälkeen.
ii. Tilataan lisäerä tunturinvalloittajamitaleja.
iii. Timo Juujärvestä ensimmäinen tunturineuvos, hankitaan suunnistuspaita
asianmukaisin painatuksin, Tero kyselee tarjousta
iv. Tunturivalloittajatilastoon saatava nimi/rivi tuloslaskennalta, jotta listan päivitys
onnistuu kohtuullisella työmäärällä.
v. Ensiavun puhelinnumero jatkossakin karttaan. Ilmoitus ensiapuun, jos on vielä
maastossa maalin sulkemisen aikaan.
- ELR 2014 järjestelyjen tilanne / Velu
i. kilpailukeskus Iso-Ylläksen puolella. Suunnalla on omat kelkat. Polttoaineet
ostetaan Tunturikeskuksen kautta. Muutoin korvaukset maksetaan aiemmin
sovittujen korvausperusteiden mukaisesti ratamestareille ja muille
avainhenkilöille. Jorman, Anteron ja Tommin apuja kaivattaisiin ratapuolelle.
- Maailmancupin avauksen 2015-2016 valmistelu / Veli-Markun katsaus
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i. IOF on toivonut, että pohjoismaat järjestäisivät hiihtosuunnistuskauden 20152016 avauksen.
ii. Ohjelma koostuisi keskimatkasta, sprinttiviestistä ja pitkästä matkasta.
iii. Suunta 2000, Ylläksen Rasti ja Länsi-Rajan Rasti vastaavat järjestelyistä, mikäli
riittävä taloudellinen tuki saadaan järjestymään ennakkoon.
iv. Matkailupuolella on kiinnostusta tulla mukaan, jos kilpailu on viikko ennen
itsenäisyyspäivää ja siten ennen sesongin alkua. Ensilumen Rastit pidettäisiin
itsenäisyyspäivän aikaan.
v. Kolarin kunnan rinnalle pitää sada ainakin yksi isompi tukija, esim. majoitusketju.
Tukijapuoli varmistuu syyskuun aikana.
vi. Veli-Markku on lupautunut järjestelytoimikunnan pj:ksi ja hän kokoaa syyskuun
aikana:
1. pääsuunnitelman (matkat, aikataulu)
2. vastuuhenkilöt (kilp. joht., ratamestarit yms.)
3. yhteistyösopimukset
Vuoden 2015 PSM-keskimatkan järjestelyvuoro Pohjois-Pohjanmaalle Barentsin
mestaruuskilpailujen yhteyteen.
AM-pitkä ja maakuntaviesti Torniossa 15.-16.8.2015
AlatPi ja OH ovat mahdollisesti hakemassa yhdessä SM-viestejä v. 2018. SK Pohjantähti
olisi järjestämässä SM-sprinttiä.
Tornionlaakson Rastipäiviä ei järjestetä kesäkuun 2015 alussa, koska Pudasjärvi järjestää
nuorten MM-katsastuksen samaan aikaan.
Tulevat kisajärjestelyt:
i. Tunturi:
2015 - LapSu / Saariselkä
2016 - PelPo / Levi
2017 - LapVe / Kiilopää
2018 – YllRa
ii. Ensilumen Rastit:
2014: S-2000, YllRa, LS / Ylläs
2015: MC/Ylläs (varalla LapVe/Kiilopää)
2016: LapVe/Kiilopää (riippuen 2015)
iii. Lapin Lumirastit:
2015: OH / Roi
2016: AVOIN: LänRa / KemijU / (joku muu ?)
2017: AVOIN: PelPo / S-2000 / AlPi / (joku muu?)

5. Muut asiat
- taloustilanne, 31.7.2014 tuotot 5771,97 €, menot 6110,27 €, lievästi positiivinen tulos
ennustettavissa.
- ilmoitus PRH:een hallituksen vaihdoksista, Tero hoitaa.
- onko tarvetta pitää kokouksia webinaareina tms, vaihtoehtona sähköpostikokous pikaasioista päättäminen
- Syysparlamentin ajankohta Ensilumen Rastien yhteydessä
- Suhtautuminen Barents Gameseihin, taloudellinen tukeminen jatkossa?
i. Miten tuetaan tämän vuoden matkaa (Vapa & Pantsar)? Järjestäjien lasku
maksetaan, ei matkakulua, koska varsinaista joukkuetta ei ollut mukana.
ii. Ei ole jatkossa tarpeen olla alueena tukemassa.
6. Kokouksen päättäminen
- Kokous päätettiin klo 16.00

____________________
Tero Taulavuori, pj.

___________________
Annika Vaara, siht.
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