Johtokunta 17.1.2017


Päätettiin johtokunnan järjestäytyminen ja vastuualueet
 talous, henkilöstö, kokonaisuus, puheenjohtaja Veli-Matti Lonka
 varapuheenjohtaja, nuorten valmennus Henna Höglund
 tulevien kilpailujen ennakointi ja haku, Jussi Silvennoinen
 kokoussihteeri, Hennariikka, Lonka
 kuntosuunnistus, Timo Lipponen
 kilpailujen järjestäminen, rastikalusto, Ari Piitulainen
 valmennustoiminta, Jari Väisänen
 polkujuoksu, Simo-Pekka Fincke
 Ketunlenkki, Maritta Hiltunen
 kalusto, Reino Nevalainen



Päätettiin, että tilinkäyttöoikeudet jatkuvat käyttötiliin Veli-Matti Longalla ja Mari Väisäsellä ja
Jukolatiliin Veli-Matin lisäksi Sami Leinosella. Myönnettiin käyttöoikeus käyttötiliin Taneli
Pantsarille laskujen maksamiseen



Nuorten viikonloppuleiri viime viikonloppuna Kopravaarassa meni hyvin, osallistujia noin 25.
Maanantaiharjoituksissa on myös ollut hyvin osallistujia.



Talvikauden jumpat jatkuvat joulutauon jälkeen, osallistujia on ollut 10-20 kerrallaan.



Seuratukihakemus on menossa ministeriössä.



Suunnistus on mukana Pokalin talvileirillä, harjoitukset siellä ovat korttelisuunnistuksia,
ohjaajina toimivat nuoret, ja Taneli ja Henna ovat heille taustatukena.



Pokalin kesäleirille toivotaan Jukolan merkeissä suunnistus teemalajiksi, mikä toteutetaan niin,
että avajaislajina 7.6.2017 illalla järjestetään suunnistus kaikille noin 350 lapselle. Pyritään
saamaan junnuja sekä suunnittelemaan että toteuttamaan tämä tapahtuma.



Syksyn infossa kuntorastien ratamestareille nousi esille ideoita uudistuksista laadun ja
sujuvuuden parantamiseksi sekä osallistujien että järjestäjien kannalta. Sovittiin, että Timo,
Taneli ja Reino suunnittelevat asiaa eteenpäin. Kuntorastikalenteri on valmis, ja useisiin
tapahtumiin on jo järjestäjät.



Päätettiin, että järjestetään kaikille maksuttomat kuntorastit kauden alussa Lykynlammella ja
mahdollisesti toinen maksuton kuntorastikerta myöhemmin keväällä talkoolaisten värväämisen
Jukolaan ym. näkyvyyden merkeissä. Tiedottaminen tästä on hoidettava monen kanavan
kautta.



Jukolakoulun suunnitelma on valmiina, samoin jukolaleirin 2-4.6.2017. KR:n jukolakoulu
suunnataan kuntosuunnistajille, jotka haluavat osallistua ensimmäistä kertaa
Jukolaan/Venloihin, koostuu avausluennosta 15.5. ja treeneistä (23.5., 30.5., 6.6. ja 13.6.).
Suunnitelma myös nuorisokisojen järjestämisestä on valmis.



Seura-asutilaus on tulossa tässä kuussa.



Tulos ja tase viime vuodelta: Kokonaistulos tappiota 681€, josta Jukolan vaikutus on -2950€,
siis seuran muu toiminta on noin pari tuhatta plussalla.



Joensuu Jukola-2017 osuusisännyydet on lähes valmiiksi sovittu.



Päätettiin Jukolasäätiölle esitettävistä urheilijoiden tuista ja seuran yleistuesta.



Patentti- ja rekisterihallituksesta on tullut korjauskehotus KR:n sääntöjen muutosesitykseen.
Korjaukset ovat tarkennuksia, ei asiamuutoksia. Käydään korjaukset vuosikokouksessa läpi,
minkä jälkeen Veli-Matti hyväksyy muutokset nettipalvelussa.



SKS:n ratamestarikoulu pidettiin viime viikonloppuna, KR:sta osallistui seitsemän.



Seuraava johtokunnan kokous pidetään 21.2.2017 klo 17.30 jukolatoimistolla

