Johtokunta 1.12.2015



Aarre Hummelholm valmistelee O-ringen-kisamatkaa Säleniin, majoitus ja lauttaliput on
varattu. Reissu on tarkoitettu kaikille kalevanrastilaisille sekä lähiseurojen väelle, jos tilaa
jää.



Tammikuun puolivälissä pidetään leiri nuorille Kopravaarassa.



Nuorille on pidetty viikoittain juoksu- ja suunnistustreenejä. Ratatreenit areenassa tiistaisin
alkavat 1.12.



Valmennuksen toimintasuunnitelmaa on käyty läpi viime viikonlopun leirillä urheilijoiden
kanssa. Antti Harju ja Jarmo Tonder ovat hahmotelleet valmennusryhmät: huippu- ja
ykkösryhmä. Muutama miessuunnistaja tulossa ensi kaudeksi lisää.



Kevään kansallisia, 14.5.2016, varten on luvat saatu lähes kaikilta maanomistajilta, hyvä
kilpailukeskuksen paikka parkkimahdollisuuksineen on selvillä, ja maasto on hieno.



Henna on päivittänyt jäsenrekisteriä, jäseniä on noin 370 kotimaista ja noin 15
ulkomaalaista. On henkilöitä, jotka ovat jäsenmaksun unohtaneet. Jäsenmaksujen
perimistä tehostettava jatkossa, esim. tammikuun loppuun mennessä maksamattomille
lähetetään sähköpostia tai kirjeet.



Keskusteltiin Joensuu-Jukolan esilletuomisesta, tiedottamisesta ja jukolakouluista. Ideoita:
Tehostetaan tiedottamista ottamalla nettisivujen lisäksi käyttöön pari kertaa vuodessa
ilmestyvä sähköpostitse ja tarvittaessa kirjeitse lähetettävä jäsentiedote, nimetään
muutamat ”Tuo kaverisi-kuntorastit, joille voi tuoda kaverin ilmaiseksi tutustumaan
kuntorasteihin ja suunnistukseen, organisoidaan jukolatreenit yhteislähdöllä joillakin
kuntorasteilla.



Henna on kirjoittanut seuran säännöt sähköiseen muotoon. Keskusteltiin sääntöjen
päivittämisestä. Henna ja Hennariikka tarkistavat juontuuko yhdistyslaista tarvetta uudistaa
sääntöjä ja päivittävät säännöt seuraavaan johtokunnan kokoukseen.



Polkujuoksun uusi nimi on Joensuu Trail Run. Ilmoittautuminen ja maksut tulevat
Mynextrun-sivuston kautta. Laitetaan tapahtuma Suomen polkujuoksusivujen kalenteriin.
Palkintoja kysytään Trimtexiltä ja Valostoresta.



Jumpassa käynyt hyvin porukkaa, myös nuoria, 20-30 osallistujaa kerrallaan.



Juha ja Olavi Savolainen ovat järjestäneet neljät lauantaisuunnistukset kaupungin alueilla,
osallistujia ollut parikymmentä. Jatketaan tammikuussa.



Syyskokouksen paikka, aikataulu, ruoka, ja palkinnot ovat kunnossa. Jussi järjestää
suunnistuksen, johon Taneli tulostaa kartat. Arja Makkonen kertoo seuraväelle Jukolan
järjestelyistä. Johtokunnan jäseniksi vuonna 2016 esitetään: Simo-Pekka Fincke, Maritta
Hiltunen, Henna Höglund, Hennariikka Lonka, Veli-Matti Lonka, Ari Piitulainen, Jussi
Silvennoinen, Juhani Simonen, Jari Väisänen ja uutena todennäköisesti Timo Lipponen



Päätettiin järjestää Talvirastit noin kuusi kertaa tammi-helmikuun vaihteesta alkaen,
Taneli valmistelee



Päätettiin viedä vanhat Fin5- ja jukolapaidat vaatekeräykseen, Henna ja Taneli vievät



Päätettiin hakea seuratukea (haettava 18.12.2015 mennessä), jota varten Henna on
hahmotellut perusteluja, Veli-Matti miettii eurot.



Keskusteltiin aiheesta Kuntorastit nousuun, markkinointia on syytä tehostaa. Yrityksiä
kuntorasti-isänniksi? Suunnitellaan seuraavassa kokouksessa Tanelin alustuksen
pohjalta.



Asutilaukset ovat edessä vuoden alussa. Odotetaan Trimtexin yhteydenottoa. Nykyinen
asuvalikoima on riittävä. Mietittiin voisiko sponsorimerkkisouvia helpottaa.



Päätettiin ostaa seuralle oma agregaatti, Jari hoitaa hankinnan ja huoltamisen



Johtokunta kokoontuu seuraavan kerran 21.1.2016

