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Läsnä Mikko Juhola 

Jorma Hämäläinen 

Markku Hämäläinen 

Taina Kuoppamäki 

Anneli Laine 

Antti Lepola 

Esa Orava 

Jouni Tourunen 

Antti Vesamäki 

 

Poissa Riikka Hyvärinen 

Timo Lohikainen 

 
 

1 Kokouksen järjestäytyminen 

Jouni Tourunen avasi kokouksen ja toimii puheenjohtajana, Antti 
Lepola toimi sihteerinä. Todettiin, että johtokunta on päätösval-

taisena paikalla. 

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Käytiin läpi ja hyväksyttiin. 

3 Henkilövalinnat 2010 

Valittiin vuodelle 2010 seuran varapuheenjohtajaksi Esa Orava, 
rahastonhoitajaksi Veli-Matti Onnela, sihteeriksi Antti Lepola ja 

kilpailuilmoittajaksi Ari Kyöstilä. Edustajana Päijät-Hämeen Lii-

kunta ja Urheilu ry:n kokouksissa on joko seuran puheenjohtaja 

tai myöhemmin johtokunnan kokouksessa valittava seuran edus-

taja. 

4 SSL-raportointi 2009 

Raportoidaan seuran toiminta Suomen Suunnistusliittoon osa-

alueittain määräaikaan helmikuun 2010 loppuun mennessä. Ra-

portointi tehdään netin kautta. 

5 Nuorisotoiminnan valtionavustushakemus 

Selvitetään tarkemmin hakuperusteet (Jouni). 

6 Seuratoiminnan tukihakemus 

Nuori Suomi -hakuprosessi 15.3.2010 mennessä. Laaditaan ha-

kemus ohjaajien koulutuskuluihin (Esa). 

Laaditaan listaus tehdyistä hakemuksista (Jouni). 
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7 Kaupungin avustushakemus/työryhmä/karttaraha 

Orimattilan kaupungin avustukset urheiluseuroille ovat haettavis-

sa maaliskuun 2010 loppuun mennessä. Avustuskäytäntö on 

muuttumassa. Jouni osallistuu 25.1. kaupungin asettaman työ-

ryhmän kokoukseen (Urheiluseurojen perusavustusten jakope-
rusteet). 

Haetaan liikuntapaikkatukea karttojen laadintaan. 

8 Seura-asut 

Anneli kertoi, että Nonamelta on helmikuussa tulossa sovitus-

kappaleet: suunnistuspaita (lyhyt- ja pitkähihainen), suunnistus-

housut (lyhyt- ja pitkälahkeinen), harjoitteluasu ja toimitsijaliivi. 
Liiviin on tulossa mainoksia. 

9 Toimintalinjan päivitys 

Sinetti-seurahakuun laadittu seuratoimintalinja-dokumentti edel-

lyttää päivityksen. Jouni, JiiPee, Esa ja Antti viimeistelevät sen 

seuraavaan johtokunnan kokoukseen ja edelleen johtokunnan 

esitykseksi seuran kevätkokoukseen. 

10 Palkitsemisperiaatteet 

Käytiin läpi Esan esitys palkitsemis- ja muistamisperiaatteista ja 

tehtiin muutamia täydennyksiä (tilaisuudet talkoolaisille isojen 

kilpailujen ja kuusitalkoiden jälkeen). 

11 Aikuisten suunnistuskoulu 

Kunnossa Kaiken Ikää -projektista saatiin avustus. Pidetään ke-
väällä viisi aikuisten suunnistusopetusiltaa ja syksyllä kolme. 

John Laukka vetäjänä, tarvitaan lisäksi ohjaajia. 

12 SM-kisat ja SM-kisalehti 

Jorma kertoi SM-kisajärjestelyjen vaiheesta. Järjestelyorganisaa-

tio ja vastuuhenkilöt koossa, täydennetään (Jorma). Veli-Matti 

tekee tiedotussuunnitelman, Markku maastonkäyttö- ja rata-
suunnitelmat, Jorma kilpailukeskus- ja taloussuunnitelmat, Antti 

perustaa kisasivut (jutut: Jounilta: seura, Jormalta: kisa, Markul-

ta: radoista).  

Esa kertoi kisalehden mainosmyynnistä, taitosta ja painamisesta 

sekä muista mainospaikoista.  

13 Seuraavat kokoukset 

Seuraavat johtokunnan kokoukset: 17.2. ja 17.3.2010. 

14 Kerhon asiat 

Päätettiin pitää Kerholla talkoot 10.2.2010 klo 18. Tehtävinä 

mm. 

• Johtokunnan kaapin lukko kuntoon 

• Seura-asujen ripustaminen 

• Nurkissa lojuvat löytötavaravaatteet 

• Hyllyjen rakentaminen loppuun 
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15 Aluevalmennuksen omavastuut 

AV-ryhmään on seurasta valittu Olli-Petteri Hirvonen, Tatu Leiri-

maa ja Siiri Lepola. 

Päätettiin, että seura maksaa näiden ryhmämaksut ja kotimaan 

leirien omavastuut. Ulkomaan leirit omalla kustannuksella. 

Kustannusvaikutus: 630 eur. 

16 Taso2 valmennuskoulutuksen omavastuu  

Keväällä 2010 järjestettävän koulutuksen hinta on 550 eur. Jus-

si-Petri Hirvonen osallistuu. Päätettiin, että seura maksaa koulu-

tuksen. 

17 KRV-leirituen kohdistaminen 

Kainuun leiritykseen on budjetoitu 790 eur. Päätettiin kohdistaa 

tuki harjoituskarttoihin ja nuorten sekä opiskelijoiden osallistu-

mismaksuihin. 

18 Vuoden 2009 pöytäkirjat 

Allekirjoitetut pöytäkirjat sidotetaan kirjaksi (Jouni T hoitaa). 

19 Karttapalvelimen demo 

Siirretään seuraavaan johtokunnan kokoukseen. 

20 Suunnistusliiton aluekierrokselle osallistuminen 

Lahden alueella ei ole tänä vuonna, lähimmät Helsingissä ja 

Tampereella. Kannustetaan osallistumaan mahdollisuuksien mu-

kaan. 

21 Muut asiat 

Muita asioita ei ollut. 

22 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.10. 

 

 

Jouni Tourunen    Antti Lepola 
puheenjohtaja    sihteeri 


