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Aihe Johtokunnan kokous 1/2014

Päivämäärä ja 
paikka

ti 21.01.2014 Kerho, Virke, Orimattila

Aika klo 19.10–21.15

Läsnä Tomi Nieminen (puheenjohtaja)
Jenna Kuoppamäki (sihteeri)
Juha Kyrö
Markku Hämäläinen
Jorma Hämäläinen
Harri Kettunen
Harri Hytönen
Hannu Laiho (varajäsen)
Päivi Kaipiainen (varajäsen)

Poissa Antti Lepola
Reima Liikkanen

Kokouksen järjestäytyminen

Tomi Nieminen avasi kokouksen ja toimii puheenjohtajana. Jenna 
Kuoppamäki toimii sihteerinä.

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellinen johtokunnankokouksen pöy
täkirja.

Toimihenkilöiden valinnat 2014

Varapuheenjohtajaksi valittiin Jorma Hämäläinen. Sihteeriksi va
littiin Jenna Kuoppamäki.

Käytiin läpi valiokunnat ja niiden jäsenet. Varustetiimi muutettiin 
varustevaliokunnaksi ja sen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Lai
ho. Kilpailuihin ilmoittajana jatkaa Ari Kyöstilä. Puheenjohtajalle, 
varapuheenjohtajalle ja sihteerille nimenkirjoitusoikeus.

Kansalliset 1.6.

Kansallisten järjestelyt etenevät. Lupien kysyminen maanomista
jilta jatkuu.

Kilpailunjohtajaa etsitään. Oltava selvillä helmikuun loppuun 
mennessä.
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Talousasiat

Seuran taloustilanne on kestävällä pohjalla, vaikkei aivan viime 
vuoden tasolla. 

Päätettiin myöntää Tomi Niemiselle, Teratili Ky:n Terttu Sallisel
le, Ari Kyöstilälle ja Tuukka Tuomalalle täydet tilinkäyttöoikeudet 
sekä Susanna Hämäläiselle ja Hannu Laiholle tilin katseluoikeu
det. (lisätiedot liitteessä 1.)

Päätettiin myös antaa puheenjohtajalle valtuutus tehdä edellä 
mainitut muutokset Rastivarsojen tilinkäyttöoikeuksiin.

Kartoitusasiat

Hiitelän kartta on valmis. 

Pohdittiin mitä kilpailuita järjestettäisiin tulevaisuudessa ja min
kälaista kartoitusta ne vaatisivat. Nostettiin esiin mahdollisuus 
järjestää pyöräsuunnistuksen SM-kilpailut 2015/2016 hiihtokes
kuksen alueella. 

Pullauttimella on tehty hyviä harjoituskarttoja ympäri Orimattilaa

Kerhon vuokrasopimus

Kerhon vuokrasopimus on uusittu vuodelle 2014 ja yhteystiedot 
on päivitetty. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Muut asiat

Jäsentilanne rastivarsoilla oli päättyneellä kaudella 256 maksa
nutta jäsentä. Jäsenmaksut laitetaan maksuun mahdollisimman 
pian. Johtokunta esimerkkinä.

Pohdittiin mahdollisuutta muuhunkin kuin paikoituksen organi
sointia sisältävään yhteistyöhön Megamyynnin kanssa.

Datamapin kanssa on vahvistettu uusi sopimus tälle kaudelle. 
Yhteystietojen muutos on tehty.

Juha Kyrö hoitaa Jarkko Ryypön kanssa karttapalvelimen jatko
sopimuksen Rastivarsojen internetsivujen alaisuuteen.

Todettiin, ettei siirrytä Condesin 9. versioon ainakaan aivan heti. 
Uusi versio hankitaan vasta seuraaviin suuriin kilpailuihin.

Nettisivujen mainokset pitää päivittää. Uusia mainostajia hanki
taan, mikäli mahdollista, ja vanhojen kanssa selvitellään jatkoso
pimusmahdollisuuksia.

Jukolan viestiin ilmoitetaan mukaan alustavasti kuusi naisten- ja 
kuusi miesten joukkuetta.

Seuraavat kokoukset

Johtokunnan seuraava kokous on 18.2. klo 19.00

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.15
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