Johtokunta 27.3.2017



Emit-korttien yhteistilaus seuran jäsenille tulossa. Mahdollisuus saada kortti halvemmalla
kuin yksittäin ostettuna



Timo ja Taneli järjestävät lähiaikoina koulutusta kuntorastien järjestäjille radanlaadinnasta
ja käytännön asioista. Kuntorasteilla tarjotaan tuttujen A-, B- ja C-ratojen lisäksi lyhyt ja
helppo perherata. Kuntorastikäyttöön hankitaan kevyt ja henkilöautoon mahtuva teltta.



Osallistujille ilmaiset kuntorastit pidetään Lykynlammella 4.toukokuuta talkoolais- ja
jäsenhankinnan nimissä. Myös mediaa on silloin paikalla.



Talven jumppakausi päättyi maaliskuun lopussa. Kävijöitä on ollut 10-20 kerrallaan.



Pokalin kesäleirille ei ilmoitettu suunnistusta lajiksi, sillä vetäjiä ei löytynyt. Leirin avajaisiin
on kuitenkin luvattu suunnistusaiheista tekemistä noin kahdeksi tunniksi koko leiriväelle.



Pokalin hiihtolomaleirin palautteessa lapset olivat toivoneet metsässä liikkumista, siksi
meiltä on toivottu osallistumista ”seikkailu & suunnistus/metsäily- leirille” muutamalla
suunnistusharjoituksella. Henna etsii, mutta ei ehkä löydy.



Neljän koulun (Eno, Louhioja, Nepenmäki, Norssi) ja kahden päiväkodin (Gävlenlinna ja
Reijola) kanssa on sovittu suunnistuspäivät toukokuussa. Henna järjestää nämä.
Muutamalla koululla myös pilotoidaan kevään aikana ”välituntisuunnistusta”. Käytännössä
kyseessä on kiintorastit koulun piha-alueella + vaihtuva muistisuunnistusrata.



Päätettiin järjestää Ketunlenkin yhteydessä lasten suunnistuskoulu tämän suunnitelman
mukaan: Kahdelle ensimmäiselle Ketunlenkille tarvitaan lisätoimitsijoita kertomaan
junioritoiminnasta ja ohjaamaan perheitä. Tämän jälkeen pidetään suunnistuskoulu kuusi
kertaa keväällä ja kuusi kertaa syksyllä, jolloin on mahdollista aloittaa harrastus joko
keväällä tai syksyllä tämän kautta. Maksu ulkopuolisilta on 30 €, seuran jäsenet
veloituksetta. Sm- ikäisiä nuoria toivoisin ohjaajiksi, ilmoittautumiset Hennalle. Nykyiset
Valkoketut integroidaan suunnistuskouluun, näin uudet ja vanhat tutustuvat.



Päätettiin pyrkiä madaltamaan kynnystä aloittelijoiden osallistumiselle seuran toimintaan
sekä hälventää ennakkoluuloja (KR vain huippusuunnistusseura. Parannetaan myös
sisäistä tiedottamista.



Helmikuisen koulu-seurayhteistyötapaamisen ja kyselyn jälkeen yhteydenottoja kouluilta on
tullut paljon. Suunnistusapua pyytäneet ja/tai karttojen päivitystarpeen ilmaisseet koulut:
Ylämylly, Karhumäki, Louhioja, Karsikko (Sirkkalassa evakossa), Suhmura, Iiksenvaara ,
Marjala, Noljakka Nepenmäki (Niinivaara), Norssi, Eno, Kylmäoja, Hammaslahti,
Heinävaara. Tikkalan koulun kysely on ohjattu KeKaRalle. Valtaosa kouluista on vailla
erityisesti pihakarttaa ja ”oikeaa karttaa”. Taneli selvittää minkä koulujen ympäristöstä
meillä on valmiiksi ajantasaiset kartat. Todettiin, että tämän vuoden kartoitussuunnitelma on
jo esitetty kaupungille. Laitetaan koulukarttoja jatkossa, 2018 alkaen mukaan
kartoitussuunnitelmaan. Jos joku kartantekoon kykenevä juniori haluaa kesätyönä tehdä
koulukarttoja, ja jos saadaan ulkopuolelta rahoitus, niin koulujen pihakarttatyön voisi
aloittaa heti.



Liperin kunta tukee Ylämyllyn koulun lähikartan tekemistä (kustannusarvio 1000 euroa),
joten se voidaan tehdä.



Päätettiin tiedottaa ja muistuttaa seuran maksamiin osanottomaksuihin oikeutettuja
urheilijoita siitä, että seura maksaa osanottomaksut ensimmäisen ilmoittautumisportaan
mukaan. Jos ilmoittautuu myöhemmin, erotus peritään. Jos urheilija jättää osallistumatta
ilmoittautumaansa kisaan ilman pätevää syytä, myös tällöin maksu peritään urheilijalta. Jari
muistuttaa edustusurheilijoita tästä.



Päätettiin pitää nuorten leirit edelleen avoinna myös muiden seurojen jäsenille, mutta kulut
(majoitukset, treenikartat ja muut mahdolliset) heiltä laskutetaan.



Päätettiin, että kun lasten ja nuorten leireillä maksetaan leiriohjelmaan osallistuville nuorille
majoitus, maksetaan se myös niille, ja vain niille huoltajille, jotka toimivat ohjaajina tai
kuljettajina.



Päätettiin osallistua Unelmien liikuntapäivän videohaasteeseen kouluille (Pokali koordinoi).
Henna antaa jollekin edustusurheilijalle tehtäväksi tehdä minuutin pituisen liikuntahaasteen
kuvaamisen.



Päätettiin odottaa muiden seurojen kokemuksia Suunnistusliiton
kuntosuunnistushankkeesta http://www.suunnistusliitto.fi/2017/03/tahdomme-seuratmukaan-suunnistajan-palveluun/, eikä ainakaan vielä lähteä mukaan, ei toisi uusia kävijöitä



Päätettiin hakea syksyllä KKI- hanketukea (Kunnossa Kaiken Ikää) esim. aikuisten
suunnistuskouluun http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-hanketuki



Päätettiin, että myös muita seuratoimijoita (toistuva ohjaajana toimiminen
suunnistuskouluissa ja jumpassa, kisailmoittaja IRMASSA) kuin kuntorastien järjestäjiä
voidaan palkita oikeudella osallistua maksutta seuran kuntorasteille



Kevätkokous pidetään 18.4.2017 jukolatoimistolla Kokouksessa esitetään vielä kolmannen
kerran seuran uudet säännöt, joihin on tehty PHR:n ehdottamat muutokset.

