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Johtokunta 12.6.2018 

 Joukkueet Jukolaan ja Venloihin on nimetty ja viety järjestäjien järjestelmään. Seurabussi 
lähtee klo 7, kyytiin on ilmoittautunut 35 (50 mahtuu), bussi-isäntänä toimii Juha Leinonen. 
Majoitus- ja tuulisuoja-alueet on varattu, osoitteet löytyvät KR:n nettisivuilta. 

 

 Am-kisojen 11-12.8. kartan maastotyö on aikataulussa. Kilpailunjohtaja ja ravintolavastaava 
vielä puuttuvat, Ari jatkaa rekrytointia. Jussi tekee kilpailukutsun. Oman seuran junioreja 
kannustetaan osallistumaan. Myös muut kalevanrastilaiset saavat osallistua, heidän 
odotetaan osallistuvan toimitsijatehtäviin kisansa jälkeen, esim. purkutöihin. 

 

 Polkujuoksukisan Lehmossa 1.9.2018 järjestelyt ovat aikataulussa. Toimitsijoita tarvitaan. 
 

 KR järjestää pitkän matkan MM-katsastuksen juhannusaattona 2019. Vaaramaastot ovat 
tuhoutuneet viime talven tykkylumimäärän vuoksi. Siksi MM-katsastusten alkuperäistä 
suunnitelmaa on muutettu. Mahdollisesti järjestetään kansallinen tai kuntosuunnistus 
samassa yhteydessä.  

 

 Päätettiin hankkia uusi kirjoitin ja MTR-lukija kuntorasti- yms käyttöön, koska nykyinen 
oikuttelee, Ari hoitaa. 

 

 Maksamattomia jäsenmaksuja 2018 on edelleen, ja joitakin viimevuotisia varustelaskuja on 
maksamatta. Mervi muistuttaa. 

 

 Järjestetään sopimuksen mukaan Abloylle suunnistusopastusta kuntorastien yhteydessä 
Välilammella 28.6. Kuntosuunnistusvaliokunta ja Hennariikka hoitavat. Lisää opastajia 
saatetaan tarvita. 

 

 FSO tulee Joensuuhun leirille juhannuksen jälkeen, leiriläiset osallistuvat myös 
kuntorasteille 28.6. Heille on myyty harjoituskarttoja ja kuntorastien osallistumismaksut. 

 

 Keskusteltiin kuntorastien päätöstilaisuudesta ensi syksynä osana seurahengen nostatusta. 
Jussi selvittelee mahdollisuuksia järjestää tämä tapahtuma Petkeljärvellä 29.9. 

 

 Järjestetään yhdessä kaupungin ja Selkien sisun kanssa erityisryhmien 
suunnistustapahtumaa 12.9.2018 Hasanniemessä. Ohjelmassa ainakin Selkien Sisun 
tarkkuussuunnistus ja KR:n ketunlenkkityyppinen suunnistus.  

 

 Joensuu-Jukolan sauna-alueella Enossa on jotain rojua. Reino selvittää onko Jukolasta 
jäänyttä ja hoitaa pois, jos on meidän jäljiltä. 

 

 25-mannan aikaan tänä vuonna on maailman cupin osakilpailu ja nuorten arvokisat ym. 
Kysellään kuitenkin vielä onko mahdollista saada joukkuetta kokoon. Vaihtoehtona voisi 
olla ryntäys isolla porukalla Halikkoviestiin. 

 

 Kuntorasteilta 5.7. Vallisärkällä puuttuu vielä toimitsijat. Siirretään tarvittaessa lähemmäs 
Kerolankankaalle.  Kuntosuunnistusvaliokunta järjestää, jos ei muuta järjestäjää löydy. 

 

 Keskusteltiin KLL:n aluekisojen järjestämisestä ensi syksynä. Tarjoudutaan järjestämään 
uudella kuviolla: syksyn kettukisojen yhteydessä lauantaina.  

 

 Seuraava johtokunnan kokous pidetään elokuussa 


