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Päivämäärä ja 
paikka

ti 17.09.2013 Kerho, Virke, Orimattila

Aika klo 19.00–20.15

Läsnä Timo Hämäläinen (puheenjohtaja)
Jenna Kuoppamäki (sihteeri)
Juha Kyrö
John Laukka
Jorma Hämäläinen
Antti Lepola

Poissa Harri Kettunen
Markku Hämäläinen
Mikko Juhola
Päivi Kaipiainen (varajäsen)
Reima Liikanen (varajäsen)

Kokouksen järjestäytyminen

Timo Hämäläinen avasi kokouksen ja toimii puheenjohtajana. 
Jenna Kuoppamäki toimii sihteerinä.

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellinen johtokunnankokouksen pöy
täkirja.

Edustus alueen hallituksessa

Sovittiin, että Mervi Suni jatkaa Rastivarsojen edustajana alueen 
hallituksessa.

Tilitoimiston asiat

Asiasta keskusteltiin ja Antti Lepola laatii tiedotteen asianomai
sien toiminnan selkeyttämiseksi.

Talkoot megamyynnissä

Megamyynnin talkoot ovat seuraavan kerran 16.-17.11.

Koululaissuunnistus

Koululaissuunnistus on Tietävälän koululla ke 25.9.Timo Lohikai
nen on tapahtuman päävastuuhenkilö. Radat ovat valmiina ja tal
koita pidetään su 21.9 klo 16.00 (karttojen pussitusta kerholla) 
ja ti klo 17.00 (ratojen ja siimareiden maastoon vienti.)
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Taloustilanne

Taloustilanne on pysynyt lähes muuttumattomana. Suurin meno
erä on ollut kartoitus.

Toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelu

Timo Hämäläinen hoitaa yleisosion, Esa Orava ja Jussi-Petri Hir
vonen nuoriso- ja valmennusosion, Antti Lepola kilpailuosion, 
Markku Hämäläinen tiedotusosion, Jorma Hämäläinen kartoitus
osion ja Veli-Matti Onnela kuntosuunnistusosion.

Talousarvion teko on aloitettu. Vastuu jakautuu vanhaan tapaan 
useille henkilöille.

Muut asiat

Seurakehittäjä Johanna Manninen tulee lokakuun johtokunnan 
kokoukseen. Kokous alkaa klo 18 ja alku on kaikille avoin. Kahvi 
ja pullatarjoilu.

Virkkeen kiinteistön omistaja on vaihtunut. On epävarmaa ai
heuttaako tämä muutoksia kerhotilan suhteen. Neuvotteluja ol
laan aloittelemassa.

Heinämaan koululaisille on järjestetty kolme suunnistusopetusti
laisuutta. Vetäjinä Emilia Hyvärinen, Pekka Raunio ja Timo Hä
mäläinen.

Jäsenmaksun karhukirjeet ovat menneet. Ihmiset aktivoituivat 
hoitamaan maksut

Maanomistajien muistamiset on hoidettu onnistuneesti.

Juha Kyrö esitteli liiton kuntosuunnistusvastaavalle iltarastikär
ryä. Monet muutkin seurat ovat kiinnostuneita hankkimaan vas
taavan, monikäyttöisen ja hyväksi havaitun vaunun. hyvää pa
lautetta on tullut myös omilta järjestäjiltä.

Seuraavat kokoukset

Seuraavat johtokunnan kokoukset ovat 15.10. (Manninen on mu
kana kokouksessa, joten alkuaika on poikkeuksellisesti klo 18.00. 
Alku on kaikille avoin.) ja 19.11. myös tämä kokous alkaa klo 
18.00.

Seuran syyskokous on alustavasti 25.11. klo 18.00.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15

Timo Hämäläinen Jenna Kuoppamäki
puheenjohtaja sihteeri
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