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Aihe Johtokunnan kokous 1/2016

Päivämäärä ja 
paikka

ti 19.1.2016 Kerho, Virke, Orimattila

Aika klo 19.00–21.00

Läsnä Tomi Nieminen (puheenjohtaja)
Suvi Pelkonen(sihteeri)
Antti Lepola 
Jorma Hämäläinen
Markku Hämäläinen
Harri Hytönen
Tommi Maasilta

Poissa Päivi Kaipiainen (varajäsen)
Hannu Laiho
Reima Liikkanen
Jari Nenonen (varajäsen)

1. Kokouksen järjestäytyminen

Tomi Nieminen avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana. Suvi 
Pelkonen toimi sihteerinä.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellinen johtokunnan pöytäkirja.

3. Toimihenkilöiden valinta 2016

Varapuheenjohtajaksi valittiin Jorma Hämäläinen. Seuran sihtee-
rinä jatkaa Antti Lepolaa. Kilpailuihin ilmoittajana jatkaa Ari 
Kyöstilä. Muut henkilövalinnat menevät syyskokouksen 2015 
päätösten mukaan.

4. Vuoden 2016 jäsenmaksut

Jäsenmaksua on korotettu tälle vuodelle syyskokouksen päätök-
sen mukaan.

5. Nuoriso- ja valmennusvaliokunnan kokouksen kuulumiset

Käytiin läpi nuoriso- ja valmennusvaliokunnan kokoukusen 
1/2016 muistiota. Keskusteltiin Huipulle-ryhmän kokoonpanosta 
sekä sen sisällä ykkösryhmän ja haastajien eduista. 

Pajulahtihallivuoro on kaikille seuran jäsenille. Muuna aikana 
omakustanteinen, mutta lippuja voi lunastaa tilaamalla seurahin-
taan.

Leiripäivä siirretty 14.2.2016 päällekkäisyyksien vuoksi.
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Timo Lohikainen ja Harri Hytönen vastaavat koulusuunnistuspro-
jektista. 

Suunniteltiin sisäistä Ocad- ja Condens-koulutusta iltarastien ja 
suunnistuskoulun ratojen tekijöille.

6. Kilpailut

Kansalliset kilpailut vielä ilman kilpailujohtajaa, kysytään Kuop-
pamäen Juhoa ja Leirimaan Tatua. 

Koululaissuunnistus tarvitsee myös ratamestarin.

AM-sprintin järjestelyt hyvällä mallilla.

Jukola 2016: Ilmoitetaan 6 miesten ja 6 naisten joukkuetta. Tänä 
vuonna ollaan tarkkana myös juoksijoita koskevien sääntöjen 
kanssa.

7. Talousasiat

Seuran taloustilanne on hyvällä pohjalla. Tilanne on suurin piir-
tein sama kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Joulukuusi-
myynti jouluna 2015 oli odotettua heikompaa johtuen kilpailun li-
sääntymisestä vähäisen lumen takia.

Kesälle 2016 kaavailtiin Jukola-koulua mm. yrityksille. Käytiin 
läpi myös tapaa, jolla voitaisiin hankkia seuralle sponsoreita.

8. Muut asiat

Karttavaliokunnassa Hytösen Harri organisoi karttojen myyntiä 
muille seuroille. Karttoja tarjotaan naapuriseuroille vaihdolla, 
mutta pitää huomioida tänä vuonna iltarastien osalta ettei tule 
samalle kartalle liian lähekkäisiä tapahtumapäiviä.

Seuran nettisivujen muokkaus, treenipankin käyttö ja Facebook-
sivut oli keskustelun alla.

9. Tulevat kokoukset

Seuraava johtokunnan kokous pidetään tiistaina 8.3. klo 19.00 
Kerholla. Kevätkokouksen valmistelukokous tiistainan 22.3. klo 
18.00.

Kevätkokous päätettiin pitää keskiviikkona 6.4.2016 klo 18.00 
Kerholla.

10.Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00.

Tomi Nieminen Suvi Pelkonen
puheenjohtaja sihteeri
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