Johtokunta 30.8.2016


Seuratyöntekijällä on riittänyt tekemistä jukolakoulun, Trail Runin yms. tapahtumien järjestämisessä,
junnutreenejä on pidetty, mutta osallistujia ollut turhan vähän, taitoharjoituksia on pidetty
keskiviikkoisin, ja niissä on käynyt kohtalaisesti osallistujia. Tanelin työsopimus KR:ssa on voimassa
syyskuun loppuun asti, jatko vielä auki. Seuratyöntekijä kuitenkin tarvitaan Jukolankin vuoksi
ainakin vuodeksi eteenpäin.



Jukolakoulu käynnistyi hyvin, osanottajia on lähes 40, starttiluento ja kaksi opastettua
kuntorastikertaa on pidetty ja kolme on jäljellä, ja osallistujat vaikuttavat tyytyväisiltä.



Sisäliikuntavuorot Pielisjoen koululta on saatu viikosta 43 alkaen, jumppa keskiviikkona ja sähly
sunnuntaina.



Kuntorasteilla on tähän mennessä tehty 3277 suoritusta, suurin osanotto, 240, oli kesäkuussa
Pärnävaaralla, hyvää palautetta on saatu kävijöiltä, ja radat olleet hyviä.



Lauantaina 3.9. järjestetään Utran koululla suunnistusta koululaisille Marittan ja Pirjo Saukkosen
johdolla



Päätettiin olla järjestämättä ns. KLL:n suunnistuskisoja tänä syksynä. Keskusteltiin, että jatkossa on
järkevämpää järjestää koulujen väliset kisat KR:n nimissä ennemmin kuin kisat KLL:n nimissä,
koululiikuntaliitto tai koulutkaan kun eivät ota mitään vastuuta näistä kisoista.



Loppuvuosi on seuran toiminnassa kuluvoittoinen, mutta yritetään säästeliäästi eläen päästä
nollatulokseen



Sami Leinonen aloitti 1.8.2016 päätoimisena pääsihteerinä jukolatoimistolla. Kaksi puolipäiväistä
palkkatuella työllistettyä työntekijää on hänen apunaan 9.8. alkaen tämän vuoden loppuun, kulut
KR:lle ovat noin 100€ kuukaudessa.



Muut Jukolan valiokuntien vetäjät on sovittu, mutta turvallisuus- ja liikennepäällikkotilanne on vielä
epäselvä. Markkinointipäälliköksi Hannu Airilan tilalle on vaihtunut Börje Vartiainen.



Jukolan yhteistyösopimusten suhteen olla jäljessä, eikä sopimusten saanti ole helppoa. Muuten
järjestelyt ovat edenneet hyvin.



Lappeenrannan Jukola oli sään suhteen murheellinen järjestäjille. Jatkossa Kaukametsäläiset
vaativat ns. katastrofibudjetin, joka meidänkin on esitettävä



Tunturimäen kansallisten osallistujamäärä jäi jälleen pieneksi, mutta pieni tuotto kisoista kuitenkin
jäi



Trail Runin järjestelyt onnistuisivat hyvin. Juoksijoita oli 108, (reilusti enemmän odotettiin) eli
suunnilleen saman verran kuin vuosi sitten. Tappiolle ei jääty, vaikka tulot jäävät budjetoitua
pienemmiksi. Keskusteltiin siitä, miten saataisiin polkujuoksuun enemmän osallistujia.



Keskusteltiin mihin saataisiin KR:n palkintoja ym. historiasta kertovia esineitä itsenäisyyden 100vuotis juhlavuodenkin nimissä näytteille johonkin julkiselle paikalle.



Ketunlenkin päättäjäisiin palkintoja on. Taneli kysyy Pärnävaaralta tilat päättäjäisiä varten.



Päätettiin, että syyskokous pidetään 19.11.2016



Seuraava kokous pidetään 27.10 klo 17 seuran toimistolla

