Etelä-Pohjanmaan suunnistus ry.

Aika:
Paikka:

KEVÄTKOKOUKSEN pöytäkirja

28.3.2017 klo 18.30-19.30
Kivipuron Toimintakeskus Ala-Kuljunkatu 9, Seinäjoki

Kokous alkoi Etelä-Pohjanmaan Suunnistus ry:n puheenjohtajan Jari Harjun tervehdyksellä ja Medilaserin
edustajien Riita Varamäen ja Tanja Juppon puheenvuorolla ja jatkui sitten seuraavasti.
§1 Etelä-Pohjanmaan Suunnistus ry:n puheenjohtaja Jari Harju avasi kevätkokouksen klo 18.30
ja toivotti läsnä olevat tervetulleiksi.
Yhdistyksen jäsenseurat/ 19 jäsenseuraa: Paikalla 7 jäsenseuraa X, merkittynä. Nimilista liitteenä (liite1)
Alahärmän Kisa
Alajärven Ankkurit X
Jalasjärven Jalas
Kauhajoen Karhu
Kauhavan Wisa
Kortesjärven Järvi-Veikot
Kuortaneen Kunto
Laihian Luja X
Lapuan Virkiä
Lehtimäen Jyske
Pohjankyrön Rasti
Rasti-Jussit X
Rastiketut X
Rasti-Kurikka
Suunta-Jurva X
Teuvan Rivakka X
Vaasan Suunnistajat X
Ylistaron Kilpa-Veljet
Ähtärin Urheilijat
§2 Kevätkokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajaksi valittiin: Maritta Nurmi ja sihteeriksi Pasi Lyyluoma
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mauno Näsi ja Väinö Ojajärvi, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.
§ 3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
§ 4 Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2016
Esiteltiin yhdistyksen toimintakertomus (liite 2) toiminta-aloittain. Hyväksyttiin toimintakertomus.
§ 5 Yhdistyksen tilit (tilinpäätös)vuodelta 2016
Talousohjaaja esitteli yhdistyksen tilit: Tulos ylijäämäinen (722,57) rahavarat vuoden lopussa 8104,38.
§ 6 Esiteltiin toiminnantarkastajien tarkastuskertomus vuodelta 2016 (liite 3).
§ 7 Tilien hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2016.
Kokous hyväksyi tilit ja tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2016.

§ 8 Muut Asiat
1)Kortesjärven Järvi-Veikot-seurasta tuli puheenjohtajan kautta ehdotus, että KJV järjestäisi AM sprintin ja
AM pyöräsuunnistus HKsprintin + pariviestin 6.8.2017 eli molemmat kokonaisuuden pyöräsuunnistuspäivän
yhteydessä. AM sprintti oli tarkoitus järjestää 27.5. , mutta kartta ei valmistu siihen mennessä.
Kevätkokouksen päätös: AM sprintti ja AM pyöräsuunnistus hk-sprintti+pariviesti tulee järjestää eri päivinä.
AM sprintin voi järjestää myös iltakisana. Osanottajia ei haluta asettaa valintatilanteeseen, että kumpi
kilpailu on tärkeämpi – juosten tapahtuva vai pyöräillen suoritettavat, sillä osa aktiiveista haluaa osallistua
molempiin kilpailuihin. Tapio Karppi kommentoi, että kisa tulisi järjestää ennen 31.8., koska se on kultaisen
kompassin karsintakilpailu. Muussa tapauksessa valitsen tilalle jonkun toisen kisan. Finaalijoukkueet tulee
olla selvillä hyvissä ajoin ennen finaalia 10.9.2017. KJV:ltä odotetaan tulevan pian kilpailukalenteriin sopiva
ehdotus AM -sprintin järjestämisajan-kohdasta EPSU:n johtokunnalle, jotta pystytään vahvistamaan
päivämäärä kilpailukalenteriin.
2)Tuli esille että AM pitkät ja viestin voisi järjestää sama seura samana viikonloppuna, jos ei ole halukkaita
kilpailun järjestäjiä alueen muista seuroista. Tosin käytiin keskustelua, että Etelä-Pohjanmaalla on löytynyt
hyvin järjestäjiä näille kilpailuille. Kilpailijoille on mielekästä, että ko. kilpailut järjestetään eri maastoissa.
3)Suunta-Jurvan AM-keskimatkakilpailujärjestelyterveiset toi esille Sauli Hakala. Kilpailualuetta on jouduttu
muuttamaan maanomistajien toivomuksesta. Kilpailut saadaan kyllä järjestettyä.
4)Tiedotettiin ,että AM yö järjestää Rastiketut 12.9.2017.
5)Enskan listan tilanteesta ja tulevaisuudesta keskusteltiin.
6)EPSU:n nuorten ja lasten suunnistusleiri järjestetään 31.3.-2.4. Norrvallassa ja sen lähialueella Vöyrillä.
Leirin osanottomaksujen laskutus menee EPSU:n kautta.
7)Ehdotettiin ,että lisättäisiin sarja H90 AM -kesäsuunnistus- ja hiihtosuunnistussarjajakoihin
Hyväksyttiin ,että lisätään AM -kesäsuunnistus- ja hiihtosuunnistussarjajakoihin.
8)Palautetta kevään 2017 hiihtosuunnistuksen AM-kilpailuista, jotka järjestettiin Kaustisella; pettymystä oli
aiheuttanut se, että paikan päällä ei ollut jaettu EPSU:n AM-mitaleja. Toki siellä oli tiedotettu, että ko. AM
mitalit jaetaan EPSU:n alueen ensimmäisissä kesäsuunnistus AM-kisoissa, jotka Suunta-Jurva järjestää 13.5.
Siellä jaetaan AM-mitalit Kaustisella olleen sarjajaon mukaisesti.
9) Jari Harju esitteli tulevan kauden PySu CUP 2017 -ohjelman, joka julkaistaan pian EPSU:n sivulla.
§ 10 Kokouksen päättäminen, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30
Seinäjoella 28.3.2017
_______________________________________
Maritta Nurmi
kokouksen puheenjohtaja

___________________________________________
Pasi Lyyluoma
kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet ja hyväksyneen pöytäkirjan, joka vastaa kokouksen kulkua.
Seinäjoella 28.3.2017

________________________________________
Mauno Näsi
Pöytäkirjantarkastaja

____________________________________________
Väinö Ojajärvi
Pöytäkirjantarkastaja

