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                                     Rastivarsat ry 

  

Aihe Johtokunnan kokous 10/2012 

  

Päivämäärä ja 

paikka 

ti 20.11.2012 Kerho, Virke, Orimattila 

  

Aika klo 19.00–21.35 

  

Läsnä Timo Hämäläinen (puheenjohtaja) 

Jorma Hämäläinen 

Mikko Juhola 

John Laukka 

Timo Lohikainen 

Antti Lepola (sihteeri) 

  

Poissa Markku Hämäläinen 

Harri Kettunen 

Jenna Kuoppamäki 

Reima Liikkanen (varajäsen) 

Mari Paavilainen (varajäsen) 

 

 

1 Kokouksen järjestäytyminen 

Timo Hämäläinen avasi kokouksen ja toimii puheenjohtajana. 

Antti Lepola toimii sihteerinä. 

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellinen johtokunnan pöytäkirja. 

3 Seuran syyskokous 

Viimeisteltiin toimintasuunnitelmaehdotus ja talousarvioehdotus 
seuran syyskokoukselle 30.11.2012 esitettäväksi. 

Käytiin läpi syyskokouksessa palkittavat. 

4 Seuran kehittäminen 

Seuran kehittämisseminaari pidettiin 3.11.2012. Seminaari antoi 

hyvät eväät toiminnan kehittämiselle, jota jatketaan pienemmäl-

lä työryhmällä. 

5 Seuraavat kokoukset 

Seuran syyskokous pidetään perjantaina 30.11.2012 Kerholla klo 

18.00. 

6 Muut asiat 

Keskusteltiin talkoista. Keskitetään voimat joulukuusitalkoisiin. 

Muita talkoita mahdollisuuksien mukaan. 

Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat 11.11.2012 Lahden Suun-

nistajat-37:n 75-vuotisjuhlaan Tapanilan Hiihtomajalla. 



  
 

 

Sivu 2 Puheenjohtaja on osallistunut palaveriin kaupungin avustusperi-

aatteista liikuntatoiminnalle. 

Seura on hakenut avustuksia Orimattilan Osuuspankilta ja 

SVUL:n Lahden piirin tukiyhdistykseltä. 

Sihteeri on vastannut Orimattilan alueen liikuntapalveluista teh-
tyyn kyselyyn. 

Todettiin, että naapuriseuran suunnistajat tekivät 10.11.2012 

pitkän suunnistusharjoituksen osin Rastivarsojen karttojen alueil-
la, joiden käytöstä RaVa:lla on metsästysseurojen kanssa sopi-

mus, että hirvenmetsästysaikaan näiden karttojen maastoissa ei 

harjoitella. Harjoitus aiheutti vaaratilanteen. Asia on nyt loppuun 

käsitelty ja tiedotusta lisätty. Seuran sivuille laitettiin tuon vii-

konlopun jälkeen tiedote kartta- ja tiedotusvaliokunnan toimes-

ta: 

"Tiedote maastojen käytöstä 

Huom! Rastivarsoilla ja alueen metsästysseuroilla on sopimus, että hirvenmetsäs-

tysaikaan seuran suunnistuskarttojen maastot rauhoitetaan suunnistusharjoituksil-

ta.  

Lisäksi toivomme myös, ettei kukaan yksittäinenkään suunnistaja rikkoisi meidän, 

maanomistajien ja metsästäjien välistä luottamusta menemällä "omin luvin" ko. 

maastoihin ja mahdollisesti kielletyille alueille.  

Mielellään kaikissa tapauksissa yhteys AINA ensin ao. henkilöihin:  

 

Tiedustelut:  

Jorma Hämäläinen (karttavaliokunta), jorma.hamalainen(at)orimattila.fi, puh. 050 

577 3722 ja Markku Hämäläinen (yhteyshenkilö maanomistajiin), hama(at)phnet.fi, 

puh. 044 272 1810" 

 

Muistutuksena asian tärkeydestä seuran kartat merkitään har-
joittelu- ja kilpailukieltoon tämän metsästyskauden loppuun 

(31.12.2012) saakka. 

7 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.35. 

 

 

Timo Hämäläinen     Antti Lepola 

puheenjohtaja    sihteeri 


