
Johtokunta 21.2.2017 

 Junnuleiri Alavin kylätalolla pari viikkoa sitten meni hyvin, parikymmentä osallistujaa.  
 

 Henna toi terveiset Joensuun ja ympäristön koulujen ja seurojen yhteistyöpalaverista, joka 
oli 21.2.17, kouluilta tuli toiveita seuralle ajantasaisista kartoista ja ratojensuunnitteluavusta. 
Päätettiin toimittaa ajantasaiset karttatiedostot niitä tarvitseville kouluille ja tehdä kartta 
Ylämyllyn koulun lähistöltä, jos Liperin kunta rahoittaa sen. 

 

 Keskusteltiin suunnistusopetuksen jatkamisesta lapsille Ketunlenkin yhteydessä. 
Ketunlenkki toimii perhe- ja luontoliikuntatapahtumana hyvin edelleen, mutta tulevia 
kilpasuunnistajia se ei tuota ilman opetusta. Seuran jäsenille opetus Ketunlenkin 
yhteydessä voi sisältyä jäsenmaksuun, muille maksu, ja kaikille ennakkoilmoittautuminen 
opetusryhmiin. Ohjaajiksi värvätään sm-ikäisiä junioreja? 

 

 Ampumahiihtokisojen talkoolaisissa on innokkuutta myös Jukolan talkoisiin. Reino rekrytoi 
heitä ah-kisojen talkoitten yhteydessä. 

 

 Emit-leimasimien pattereita on uusittu ja talvirastien uusitaan lisää. Keväällä järjestetään 
emit-korttien joukkotilaus tarjoushintaan jäsenille.  

 

 Kuntorastien paikoitusasioita on selvitetty, esim. Kaakkurissa ja Tukholmanlammella ei 
saada lupaa soramonttujen käyttöön, mutta läpiajotyyliin kuntorastien järjestäminen 
sielläkin onnistunee. Muutama muu kuntorastipaikka on vielä mietinnässä parkkeerauksen 
suhteen. 

 

 Talvirasteilla käynyt aiempaa enemmän porukkaa, 65-70/kerta.  
 

 Seura-asut, entisenkaltaiset, tulevat lähiaikoina tilattaviksi. Tilaussivut ovat trimtexillä 
kesken.  

 

 Päätöstä 25mannaan osallistumisesta ei pysty vielä tekemään, koska huippujen 
kiinnostuksesta osallistumaan tuskin saadaan varmuutta ennen loppukesää. 

 

 Kesän kuntorastikalenteri alkaa olla valmis, samoin aiempaa toimivampi yrityskansio. 
Pyritään hankkimaan uusi teltta ja mallikarttatelineen, jotka kulkevat kevyesti henkilöauton 
takakontissa. Kevään ratamestari-info pidetään noin kolme viikkoa ennen iltarastikauden 
alkua.  

 

 Ketunlenkillä järjestäjähaku on vielä vaiheessa. Päätettiin pitää Ketunlenkin karttamaksut 

ennallaan, seuran jäsenlapsille maksutta, ei-jäsenille 2€/kartta. 

 Seuran tilillä on runsaasti rahaa Jukolan tiimoilta. Jukolan kuluja alkaa tulla kiihtyvästi 
keväämmällä. Seuran yhteistyösopimuksien arvoa pienentää aiemmasta se, että seuran 
yhteistyökumppanit ovat vahvasti Jukolassa, joten vuotuinen seuraraha jää saamatta, 
mutta hyötyä tulee tietysti Jukolan kautta. Joensuun kaupunki tukee kuitenkin entiseen 
malliin. Suurtapahtumatukea kaupungilta saatiin 55 000 Jukolaan 

 

 Vuosikertomus 2016 on jokseenkin valmis, tilinpäätös ei, joten ennen kevätkokousta 
pidetään vielä johtokunnan kokous 23.3.2017 

 

 Päätettiin pitää seuran kevätkokous 18.4.2017 klo 17.00 jukolatoimistolla. 
 



 Päätettiin lähteä mukaan EU-rahoitteeseen hankkeeseen, jossa neljän erimaalaisen seuran 
valmentaja ja neljä 16-21-vuotiasta urheilijaa käy vuorollaan vieraana toisen 
osallistujaseuran luona ja osallistuu United World Gamesiin Klagenfurtissa. Hanke alkaa 
lokakuussa 2017, meidän isännyys on lokakuussa 2018. Ideana on suunnistusharjoittelu 
seurojen kotipaikoilla, treenejä ja kokemusten vaihtoa.  Lisätietoa: 
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/liikunnalle_ja_urheilulle/ohjelman_esittely.  

 

 Päätettiin hankkia suunnistusliitosta materiaaleja lasten ja aikuisten suunnistusopetukseen 
ja markkinointiin. 

 

 Jäsenmaksut on vahvistettu syyskokouksessa, päätettiin säilyttää niihin kuuluvat edut 
ennallaan. 

 

 Keskusteltiin suunnistajien vähyydestä paikallisessa urheiluakatemiassa ja siitä, voidaanko 
seurana asialle jotain tehdä. Uusia ideoita ei keksitty. 
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