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Läsnä Timo Hämäläinen (puheenjohtaja)
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Juha Kyrö

Poissa Harri Kettunen
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Kokouksen järjestäytyminen

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

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellinen johtokunnankokouksen pöy-
täkirja.

Talous

Keskusteltiin seuran taloustilanteesta. 

Vuoden 2014 kansalliset

Kartan maastotyöt on tehty. Tärkeimpien maanomistajien luvat 
on kysytty ja Jouni Tourunen on pääratamestari. Kilpailunjohtaja 
ei ole vielä tiedossa.

Syyskokousasiat

Syyskokous ja seuran 35-vuotisjuhlatilaisuus pidetään Kehrää-
mön Kahvilassa maanantaina 25.11.13 klo 18.00. Päätettiin, että 
tilaisuuden alussa on ruokailu. Ilmoittautuminen Timo Hämäläi-
selle sunnuntai-iltaan mennessä.

Palkitsemiset ja muistamiset ovat järjestyksessä. Markku Hämä-
läinen kutsuu palkittavat paikalle henkilökohtaisesti.

Käytiin läpi seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Rastivarsat
Orimattila
www.rastivarsat.fi
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Johtokunta päättää esittää syyskokoukselle: 

Lajit vuonna 2014: suunnistus, hiihtosuunnistus, pyöräsuunnis-
tus, ampumasuunnistus, tarkkuussuunnistus ja kuntourheilutoi-
minta. 

Jäsenyydet muissa järjestöissä ja yhteisöissä vuonna 2014: Päi-
jät-Hämeen Suunnistus ry, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, 
Suomen Suunnistusliitto ry ja Valo ry. 

Liittymis-, jäsen-, ja kannattajajäsenmaksujen suuruudet vuonna 
2014: aikuiselta 50 eur, lapsilta (alle 19-vuotiaalta) 25 eur, per-
heeltä 80 eur ja harrastajalta 25 eur. Liittymisjäsenmaksua ei 
ole, kannattajajäsenmaksua ei ole määritelty.

Johtokunta päätti esittää vuosikokoukselle, että seuran ilmoitus-
lehtenä pidetään toistaiseksi Orimattilan Sanomat.

Seuran kunniajäsenet

Johtokunta esittää vuosikokouksen hyväksyttäväksi seuraavia 
kunniajäsenehdokkaita: Risto Orava, Pekka Raunio ja Timo Hä-
mäläinen. Risto Oravan ansiot ovat joulukuusitalkoiden alkuun-
panijana ja päävastuullisena. Hänen talkootyönsä on ollut mer-
kittävää seuran taloudelle. Pekka Raunio on kunnostautunut nuo-
risotyön edelläkävijänä ja pitkäaikaisena aktiivina. Hän aktiivi 
talkoolainen sekä mm. koululaissuunnistuksen pitkäaikainen ra-
tamestari. Timo Hämäläinen on seuran perustajajäsen, ensim-
mäinen sihteeri ja viimeksi valittu puheenjohtaja. Hän on ollut 
mukana lähes 50 Jukolan viestissä.

Johtokunta esittää heidän muistamistaan kunniakirjalla ja ensi 
vuoden iltarastien kausikortilla. Lisäksi heidät vapautetaan sään-
töjen mukaan jäsenmaksuista.

Muut asiat

Päätettiin muistaa Orimattilan Jymyä 110-vuotisjuhlavuoden 
kunniaksi 100 euron shekillä nuorisotyön hyväksi.

Merkitään tiedoksi, että Teboil Oy on perunut yhteistyön kaikkien 
urheiluseurojen kanssa.

Megamyynnin pysäköintitalkoisiin osallistui 13 jäsentä. Tulevista 
talkoista ei ole vielä sovittu.

Osuuspankin ja SVUL:in Lahden piirin tukiyhdistyksen tukihake-
mukset on jätetty. SVUL edellyttää raportointia syyskuussa.

Seuraavat kokoukset

Rastivarsojen syyskokous ja 35-vuotisjuhla on maanantaina 
25.11.13 klo 18.00.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.50

Timo Hämäläinen Jenna Kuoppamäki
puheenjohtaja sihteeri
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