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Johtokunta 22.8. 2018

 Osallistuja am-kisoissa (pitkä matka ja viesti) 11-12.8.2018 oli reilusti odotettua enemmän.
Järjestelyt menivät hyvin. Pikkukisoille alueellamme on ilmeinen tarve, ja lajin
säilyttämiseksi meidän on niitä syytä järjestää, taloudellisesta kannattamattomuudesta
huolimatta.
 Kirjanpito-ohjelma Netvisor on hankittu.
 KR:n nuoria on pitkästä aikaa mukana nuorten maajoukkueessa. Suunnistusliitto ei maksa
nuorten maajoukkueen edustustehtäviin tai leireille osallistumisen kuluja. Päätettiin ohjata
seuran nuoret maajoukkueurheilijat anomaan Jukolasäätiöltä stipendit maajoukkuekuluja
varten.
 Mervin työsopimus seuratyöntekijänä päättyy syyskuun lopussa. Seuratyö teettää
seuratyöntekijällä ainakin kesäkaudella enemmän tunteja kuin tämän hetken sopimuksessa
on sovittu. Mervin työhön ollaan hyvin tyytyväisiä ja toivotaan hänen jatkavan. Nimettiin
työryhmä Jussi, Eeva ja Maritta, jotka yhdessä Mervin kanssa avaavat seuratyöntekijän
työnkuvaa ja seuran tarpeita ja selvittävät mahdollisuutta työn kokoaikaistamiseen.
 Kisoihin osallistuvien lasten ja nuorten määrä on nousussa. Nuorten Jukolaan osallistuttiin
kahdella joukkueella. Isolta osalta ali-ikäiset joukkueet suoriutuivat hyvin.
 Joensuun kaupungin maksaa pientä ohjauspalkkiota nuorten ohjatun toiminnan perusteella
ja määrärahan puitteissa. Keskusteltiin ko. palkkion kohdentamisesta nuorille ohjaajille.
Päätettiin palkita aktiiviset ohjaajat varusteilla tms. lisäkuluttomalla tavalla.
 Valmentajakoulutuksiin halukkaille seura maksaa koulutuksen, anotaan koulutustukea
kaupungilta jälkikäteen. Mari Osallistuu SSL:n taso 2 valmentajakoulutukseen.
 Leiri 8-14-vuotiaille pidetään am-viikonloppuna 8-9.9. Säynelammella.
 Uusi MTR ja kirjoitin on hankittu, ja ne ovat toimineet hyvin
 Kaisa Mäkäräisen kuntorasteilla syntyi osanottajaennätys yli odotusten: noin 650
osallistujaa. Lapsiperheitä ja ensikertalaisia oli paljon, ja osallistujat ja toimitsijat olivat
kaiken kaikkiaan iloinen ja innostunut porukka. Rastit tuottivat 2400€ KR:n nuorisotyöhön,
2€ Kaisalta ja 2€ PKO:lta/osallistuja. Jonoja syntyi, ja suosituimpien ratojen karttoja
jouduttiin hakemaan lisää. Ongelmat kirjattiin ja parannuksia mahdollista seuraavaa kertaa
varten on jo suunniteltu.
 Päätettiin järjestää juhlavammat kuntorastit, kuntorastikauden päättäjäiset, 29.9.
Petkeljärvellä, jonne seura tarjoaa bussikyydin. Jussi hoitaa radat ja on yhteydessä
retkeilykeskuksen yrittäjään. Mervi hommaa bussin ja päivittää kuntorastikalenterin. Ari
markkinoi tapahtumaa myös Ilomantsin ja Tuupovaaran suunnistajille.
 Polkujuoksukisaan 1.9.2018 ilmoittautumisia on tullut aika vähän, toivottavasti paikan päällä
tulee paljon. Johan Pääkkönen hoitaa tulospalvelun. Reino ja kumppanit hoitavat
liikenteenohjausta ja kuljetuksia. Mervi jatkaa toimitsijoiden hankkimista.

 KR järjestää pitkän matkan MM-katsastuksen 21.6.2019, kilpailussa järjestetään vain
katsastussarjat. Ratamestarina toimii Miika Hernelahti ja/tai Simo Martomaa.
 Aiemman päätöksen mukaan 25-mannakavleniin ei osallistuta, mutta Halikko-viestiin
lähdetään vähintään yhdellä joukkueella. Mervi laittaa ilmoituksen nettiin ja kysyy Petri
Vainiota joukkueen kokoajaksi.
 KR:n miesten joukkue osallistui Night Hawk-viestiin Norjassa elokuun alussa. Sijoitus,
neljäs, oli hyvä nuorelta joukkueelta, kun lähes kaikki Norjan parhaat joukkueet olivat
mukana.
 Mari tutkii seuratelttavaihtoehtoja, ja uusi hankitaan, kun sopiva löytyy.
 Järjestetään ratamestarikoulutus talvella (Jussi), jos osallistujia on. Kannustetaan nuoria
suunnistajia osallistumaan oman suunnistustaidon kehittämisen kannaltakin. Myös SSL:n
ohjaajakoulutuksen hankkimista harkitaan.
 Seuraava kokous pidetään lokakuussa, päivämäärä päätetään myöhemmin

