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Etelä- Pohjanmaan suunnistus                                 Pöytäkirja, Johtokunnan kokous  2/ 2017 
 

 Aika:    2.11.2017 klo 18.30 – 21.05  

 Paikka: Tapiolantie 5, Seinäjoki, RaJu:n kerhotila 

 Läsnä: Jari Harju, puheenjohtaja, Sauli Hakala, Tapio Karppi, Tuija Katajamäki, Pertti Luuri, Ju-
ha Nivukoski, Heikki Linna, sihteeri. 

 Poissa: Pasi Lyyluoma, Maritta Nurmi 
 
1. Kokouksen avaus. 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Syyskokouksen valmistelevat asiat: 
 

 Syyskokous  su 26.11.2017 klo 15.00 Kivipuron Toimintakeskus, Ala-Kuljunkatu 9, Seinäjoki 

 Sektorivastaavat lähettävät osionsa toimintasuunnitelmaan  19.11 mennessä (Heikille).  

 Toimintasunnitelma, talousarvio ja palkinnot ja stipendit/ lahjakortit (Heikki).  

 Kokouskutsu tiedotuskanaville (Roope) 

 Tarkasteltiin kauden menestystä  ja hiottiin palkittavien listaa. 
Ehdotukset syyskokoukselle: 

 Johtokunta, erovuoroisista valmiina jatkamaan: Sauli Hakala, Tapio Karppi, Pasi Lyyluoma, , Roo-
pe Näsi. Juha Nivukoski miettii vielä jatkoa. 

 Liittymis- ja muut maksut entiset 

 Johtokunnan ja toiminnantarkastajien palkkiot sekä matkakorvaukset entiset. 
  
4. Sektoriasiat: 

 Nuoriso 
Kultainen kompassi, 5 karsintakisaa, myös sprintti, bonusta kaikkiin osallistuneille,  finaalissa 2 joukku-
etta. Lasten ratojen laatu jatkossakin tärkeä. 
   

 Harraste 
Harrastesuunnistus ollut vilkasta.  Kortteihin on hankitaan  vuoden 2018 tarrat.   
”Suunnistajan palvelusta” keskusteltiin: Sopii paremmin isommille seuroille. Uudessa palvelussa nähtiin  
myös  hyviäkin teesejä. 
 

 Valmennus 
Mukana n. 20 nuorta, onnistunut leiri, kesällä harjoituksia. Loppukaudella aktiivisuus laski. Nuorilla ko-
konaisuutena melko hyvä SM-menestys. 
  

 Koulutus 
Tapahtumia ollut niukasti. Rtm-seminaaria haetaan 2018 alkupuolelle. 
  

 Kartta 
Raportoituja karttoja n. 30 tänä vuonna. Karttojen laajemmista päivitysmalleista olisi tärkeä tehdä myös 
raportointi. 
  

 Kilpailutoiminta 
Lumipulan johdosta hisukisat käytiin K-P:n aluekisojen yhteydessä, latukisaa ei ollut. Tulevan vuoden 
kalenteri pääosin valmis. Tarkempi esittely syyskokouksessa. 
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 Talous 
Edetty maltillisesti, taloustilanne vakaa. Tuleva vuosi voidaan edetä entisin kilpailuvero- ja jäsenmak-
suin. 
 

 Tiedotus 
Virallinen tiedotuskanava nettisivut, tukena mm. sähköpostilista ja facebook – EPSU jäsenistölle  (julki-
nen). 
 
 
6. SSL:n liittovaltuuston syyskokouksen edustajat: Jari Harju, Pasi Lyyluoma (vara), Maritta Nurmi (vara). 
 
7. EPSU-kortti. Ensi kausi jatketaan samalla kortilla. Tarrat tulossa. Kortin hinta 60 Euroa. (Heikillä vara-
kortteja). 
8. Muut esille tulevat asiat: 

 Kaikki seurat hankkii sääntöjenmukaiset am-mitalit. 

 FIN 5 –rastiviikon järjestäjät toivovat: Rastiviikon aikana ei muut seurat järjestäisi iltarasteja. 

 FIN 5 tuo kaikille suunnistustarjontaa. 
 
9. Kokouksen päättäminen. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.05 


