
Pöytäkirja

                         Rastivarsat ry

Aihe Johtokunnan kokous 8/2013

Päivämäärä ja 
paikka

Ti 16.9.2014 Kerho, Virke, Orimattila

Aika Klo 19.57-21.30

Läsnä Tomi Nieminen (puheenjohtaja)
Jenna Kuoppamäki (sihteeri)
Jorma Hämäläinen
Antti Lepola
Markku Hämäläinen
Juha Kyrö
Reima Liikkanen
Hannu Laiho (varajäsen)

Poissa Harri Kettunen
Harri Hytönen
Päivi Kaipiainen (varajäsen)

1. Kokouksen järjestäytyminen

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

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Seuran taloustilanne

Keskusteltiin seuran taloustilanteesta ja siitä miten sen kanssa pitäisi 
edetä.

4. Toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelu

Päätettiin toimia toimintasuunnitelman ja talousarvion kanssa aiempien 
vuoisen tapaan. Jokainen valiokunta täyttää oman osuutensa ja Antti 
Lepola vetää kokonaisuuden yhteen. Tiukemman talouskurin 
saavuttamiseksi, tänä vuonna talousarvio päätettiin tehdä kuitenkin 
aiempia vuosia ohjatummin. Rahaliikenteen ohje kaivetaan esiin ja 
tarvittaessa päivitetään. Valiokuntien ehdotukset toimintasuunnitelmasta ja
talousarviosta pitää olla toimitettuna johtokunnalle seuraavaan 
johtokunnan kokoukseen mennessä.
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5. Syyskokous

Päätettiin pitää syyskokous Kerholla tiistaina 25.11.2014 kello 18.00.

6. Tulevat kilpailut

AM keskimatkan päiväksi päätettiin päällekkäisyyden vuoksi vaihtaa 
19.5.2015.

SM-pyöräsuunnistuksen tulospalvelu päätettiin tiedustelujen jälkeen ottaa 
ulkopuolisilta ja tarjous on pyydetty. Tällä hetkellä kilpailijoita on 
ilmoittautunut noin 300. Keskusteltiin yleensäkin kilpailujärjestelyjen 
etenemisestä ja tilanne näyttää hyvältä. Ratamestari, kilpailunjohtaja, 
kilpailunvalvoja ja kartan piirtäjä ovat muutaman muun keskeisen 
järjestelyhenkilön kanssa käyneet tutustumaan alueen maastoon ja 
kilpailukeskusvaihtoehtoihin. Kilpailumaasto alkaa hahmottua ja 
motocrossrata on tällä hetkellä paras vaihtoehto kilpailukeskukseksi. 
Päätettiin, että syksyn iltarastien yhteydessä ei, suunnitellusta poiketen, 
enää pidetä pyöräsuunnistusta.

7. Emit-leimasimien uusiminen

Keskusteltiin seuran lainaemittilanteesta. Osa emiteistä on jo 10 vuotta 
vanhoja ja alkavat hälyttää patterin loppumisesta. Käyttö kilpailuissa alkaa 
olla riski. Päätettiin vaihtaa patterit niihin.

8. Muut asiat

Keskusteltiin ennen kokouksen alkua seuravideon tekemisestä tehtävään 
lupautuneen Jere Piiraisen kanssa. Suunnittelussa päästiin hyvään vauhtiin 
ja projekti polkaistiin käyntiin. Tavoite on saada video valmiiksi kesän 2015
aikana.

Kaupunkisuunnistuksessa oli reilut 100 osallistujaa.

Puheenjohtaja on yhteydessä Orimattilan liikuntatoimeen ja tiedustelee 
sieltä halukkuutta lähteä seuraamaan tulevaa SM-sprinttiä Hollolaan.

Päätettiin anoa VALO:lta Vuoden Sinettiseura tunnustusta.

Valtakunnallinen Sinettiseuraseminaari pidetään Helsingissä 15.-16.11. 
Seurasta lähtee paikalle kaksi henkilöä.
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9. Seuraavat kokoukset

Seuraavat johtokunnan kokoukset ovat 21.10. klo 19.00 ja 11.11. klo 
18.00.

Syyskokous on tiistaina 25.11.2014 kello 18.00.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.30.

Tomi Nieminen Jenna Kuoppamäki
puheenjohtaja sihteeri
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