
Kalevan Rasti ry    Pöytäkirja 2/2018 
 
Johtokunta 20.2.2018 

 Mari esitteli nuorisotoiminnan 2018 suunnitelman: Ketunlenkki, valmennusryhmät, 
suunnistuskoulu, Kettukisat, vanhempien mukaan ottaminen ym 
 

 Valmisteltiin kevätkokousta, joka pidetään 18.4.2018 klo 18 Riverian Sote-G-talossa, 
Peltolankatu 23. Kevätkokouksessa esitellään myös suunnitelma Jukolan taloudellisen 
tuloksen mahdollisimman varmasta ja tuottavasta käytöstä  
 

 Päätettiin, että toistaiseksi ei oteta käyttöön kuntorastien Rastilippupalvelua 
kustannussyistä ja siksi, etteivät lähiseuratkaan lähde siihen mukaan  

 

 Hennariikka esitteli juuri valmistuneen Kalevan Rastin toimintakäsikirjan, joka tulee seuran 
verkkosivuille. 

 

 Nimettiin seuran edustajat kahdeksi seuraavaksi vuodeksi Jukola82-säätiön 
valtuuskuntaan: Antti Nurmonen ja Jari Väisänen. 

 

 Hyväksyttiin valmennusjaoston esitys Jukola-82 säätiön stipendeistä 2018 
 

 Eeva kertoi, että yhteistyösopimusten tekeminen etenee hyvin 
 

 Mervi kertoi, että talvirastit ovat hyvin käynnissä, järjestäjät on kaikille kerroille, osanottajia 
on ollut runsaasti 
 

 Asutilaukset päästään tekemään, kun logot ovat selvillä. Mervi laittaa nettiin 
ennakkovaroituksen, että asutilaus on pian tulossa 
 

 Päätettiin hankkia kalustoa lähinnä kuntorastikäyttöön, Ari ja Mervi hoitavat hankinnan 

 Kannettava tietokone hyvällä akunkestolla kuntorastikäyttöön 800€ 

 USB lukija 178€ 

 Nollaleimasin 2 kpl 212€ 

 Emit-leimasinten patterien vaihto 20kpl (osa SKS:n piikkiin) 780 
yht. noin 2000€ 

 

 Ari etsii edelleen kilpailunjohtajaa am-kisoihin 11.-12.8.2018. Jussi on tilannut 19 
maanomistan yhteystiedot, joista noin kymmeneen pitää olla yhteydessä 
maanomistajalupien hankkimiseksi. 

 

 Päätettiin ottaa palkitsemisjärjestelmä käyttöön nuorten sarjoissa kesäsuunnistuksen SM-
kisojen osalta. Summat (valmennustuki kuitteja vastaan seuralta) päätetään keväämmällä. 
Edustussuunnistajilla menestys huomioidaan seuraavan vuoden säätiöstipendeissä. 

 

 Ari esitteli miten EU:n tietosuojauudistus pitää seurassa ottaa huomioon: Henkilörekisteri 
on pidettävä hyvää huolta ja se on salasanan takana. Jos salasana kuitenkin varastetaan, 
on siitä ilmoitettava viranomaiselle. Jos jäsen pyytää poistamaan itsensä rekisteristä, pitää 
hänet poistaa. Nimilistoja julkaistaan harkiten, eikä niitä jätetä esille. Ei julkaista henkilön 
nimeä, jos henkilö näin esittää. Valittiin Ari KR:n tietosuojavastaavaksi. 

 

 Eeva kertoi, että naisten edustusjoukkueasiasta on pidetty palaveri. Ei ole estettä, etteikö 
KR:lla voisi olla kovemmat tavoitteet naisten menestykselle. Yleishenkilö tarvittaisiin.  

 



 Pärnän varaston katolta pudotettu lumet ja näin katto pelastettu romahtamiselta. 
 

 Seuraava kokous 27.3. klo 18 Islolla 
 


