ETELÄ-POHJANMAAN SUUNNISTUS RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS SUNNUNTAINA 20.1.2019
Paikka:
Läsnä:

Rasti-Jussien kerhotila Rajula, Seinäjoella
Åkerman Jari (pj),
Hakala Sauli
Hauhia Eija
Katajamäki Tuija
Luuri Pertti
Nivukoski Juha
Nurmi Maritta
poissa Lassila Antti, Karppi Tapio ja Näsi Roope

1.KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.58 toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi. Samalla valittiin
tämän kokouksen sihteeriksi Maritta Nurmi.
2.PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtajan
lisäksi vähintään puolet johtokunnan jäsenistä, joka toteutuu erittäin hyvin nyt.
3.JOHTOKUNNAN JÄRJESTÄYTYMINEN
Sihteerinä jatkaa Lassila Antti
Talousvastaava/rahastonhoitaja Hauhia Eija
Valmennusvastaava Karppi Tapio
Karttavastaava Luuri Pertti
Tiedotusvastaava Näsi Roope
Nuorisovastaava Nivukoski Juha
Harrastevastaava Katajamäki Tuija
Koulutusvastaava Nurmi Maritta
Kilpailuvastaava Hakala Sauli
Varapuheenjohtajasta äänestettiin ja eniten ääniä sai Karppi Tapio. Juha Nivukoski viestitti
Tapiolle valinnasta ja hän oli valmis varapuheenjohtajaksi, joten hänet valittiin.
4. TILINKÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN EIJA HAUHIALLE
Myönnetään Etelä-Pohjanmaan Suunnistus ry:n tilin FI29 541901 4007 3267 - laaja
käyttöoikeus Eija Hauhialle .
5.TILINKÄYTTÖOIKEUDEN LOPETTAMINEN HEIKKI LINNALTA
Lopetetaan Etelä-Pohjanmaan Suunnistus ry:n tilin FI29 541901 4007 3267 laaja
käyttöoikeus Heikki Linnalta samalla, kun ko. tilinkäyttöoikeus siirretään Eija Hauhialle.
6. SEKTORIASIAT
a)Koulutus: Maritta Nurmi kertoi, että seuraavia koulutuksia tulossa alueelle
- Kuortaneella ratamestariseminaari 9.-10.2.
- Vaasassa ratamestarikoulutus 24. ja 31.1.
- Kauhajoella ratamestarikoulutus 5.2. ja 12.2. Kutsu liiton sivulla ja tulossa alueen sivulle
-Seinäjoella Rajulassa lasten ja nuorten ratojen laatiminen- koulutus 7.3. kutsu tulossa
-Vaasassa 23.3. ocad-kurssi, kertausta ja hieman uutta. klo 9-15. Kutsu tulossa
-Ruotsinkiel. valmentaja 1 -kurssi tulossa Norrvallaan, Vöyrille 23.-24.3. kutsu FSO:n sivulla

b)Harraste: Tuija Katajamäki
-EPSU kortti maksaa vuonna 2019 70 euroa. Myynti laski hieman vuonna 2018 verrattuna
edellisvuosiin
-iltarastimäärät jokainen seura ilmoittaa suoraan suunnistusliittoon, niin että ei mene enää
harrastevastaavan kautta tietoa
c)Nuoriso; Juha Nivukoski
-Kultainen kompassi-karsintakisoista päättäminen; päädyttiin seuraaviin kisoihin.
1)28.4. Seinäjoella RaJun tuplasprintti
2)26.5. YKV:n järjestämä AM-keskimatka
3)29.5. Kauhavan Wisan järjestämä AM-oravapolku henkilökohtainen
4)10.8. Laihian Lujan AM -pitkä
5)18.8. AM-sprintti
-neljä parasta kilpailutulosta huomioidaan pistelaskussa. Jos on osallistunut kaikkiin viiteen
kilpailuun, niin saa 10 pistettä palkkioksi aktiivisuudesta
-säännöt muuten pistelaskussa samat kuin vuonna 2018
-Päätettiin keskustelun jälkeen, että vain 1. joukkue lähtee kultaiseen kompassiin
edustamaan Etelä-Pohjanmaan Suunnistus ry:tä
-Päätettiin, että tuetaan joukkueeseen lähtijöitä 30e/joukkueen jäsen.
d)Kilpailu; Sauli Hakala
- AM-kalenterissa on avoinna vielä pyöräsuunnistus- ja latu-suunnistuskilpailu
-10.2. Tampereella Suunnistusliitto järjestää kilpailuohjaajien tapaaminen; Sauli kyseli, että
jos halutaan ,että hän vie jotain erityisterveisiä kilpailuasioista Suunnistusliittoon, niin
kannattaa ottaa yhteyttä Sauliin ennen 10.2.
-Lakeuden viesti vasta 1.9., koska silloin on Lakeuden viestin yhteydessä Viestiliiga
-Oravapolkuviesti Jurvassa 21.8. eli keskellä viikkoa iltakisana
-SM-sprinttiviesti oma kohtana erikseen
e)Kartta-asiat; Pertti Luuri
-Karttoja palautetaan aina vain vähemmän alueelle, mutta ei ole tarvettakaan. Seurat
lähettävät karttatiedot suoraan suunnistusliittoon.
-Karttanumero kysytään edelleen karttavastaavalta
-Keskusteltiin kartoitusoikeuksista ja todettiin, että odotetaan seurojen sopivan keskenään
mistä tekevät karttoja, jos menevät ns. toisen alueelle ja sitten vasta anovat
suunnistusliitolta lupaa karttaa varten ja toki selvittävät paikallisesti myös muut luvat.
-muilla sektoreilla ei ollut tällä hetkellä erityistä.
7.KEVÄTKOKOUS
Pidetään 12.3.2019 alkaen klo 18.00. Paikka Rajula, Tapiolantie 5, Seinäjoki. Puheenjohtaja
lupasi tuoda kahvitteluun tarjoamiset.
Johtokunnan jäsenten tulee lähettää oman alueensa toimintakertomus sihteerille 17.2.
mennessä.
8. SM-SPRINTTIVIESTI 19.5.2019
Sarjat ovat vuonna 2019 seuraavat:
H/D 40 ja H/D 55 ovat 3-osuuksia eli yksi nainen ja kaksi miestä
H/D 18 ja H/D 21 ovat 3-osuuksia eli kaksi naista ja kaksi miestä

EPSU:n kiintiö; kaikissa sarjoissa 2 joukkuetta
ko. viestissä on kiintiö eli 40 joukkuetta/sarja
Johtokunta päätti vilkkaan keskustelun jälkeen, että joukkueet tulevat valitsemaan EteläPohjanmaan Suunnistus ry:n puolesta työryhmä, johon valittiin Tapio Karppi, Maritta Nurmi
ja Juha Nivukoski. Toki valintaa helpottaa pistelaskusysteemi, joka on seuraava:
Kolme karsintakisaa, joista kaksi parasta tulosta huomioidaan ja joiden painoarvo 80 % ja 20
%:n painoarvo on vuoden 2018 sprinttirankilla. Sekä tuloksissa että rankissa huomioidaan
Etelä-Pohjanmaan alueen seurojen suunnistajat paremmuusjärjestyksessä.
Seuraavat kilpailut ovat karsintakilpailuja:
20.4. Finnspring WRE -kilpailu
28.4. Seinäjoella olevat kaksi sprinttikilpailua
28.4. olevissa kilpailuissa tulee kilpailla siinä sarjassa, jossa haluaa tulla huomioiduksi SMsprinttiviestijoukkuetta valittaessa tai jossa kilpailusääntöjen mukaan tulee kilpailla.
Pisteiden mennessä tasan, arpa ratkaisee.
Johtokunta esittää kevätkokoukselle, että EPSU maksaa SM-sprinttiviestijoukkueiden
osallistumismaksut.
SM-sprinttiviestijoukkueisiin haluavien tulee ilmoittautua viimeistään silloin, kun Finnspringkilpailuihin ilmoittautuminen päättyy, jotta heidät voidaan huomioida joukkueita valittaessa.
Osallistumishalukkuuden ilmoittamista varten työryhmä avaa google drivessa
ilmoittautumiskaavakkeen, jos tiedotetaan kevätkokouksen jälkeen niin EPSU:n jakelussa,
EPSU:n sivulla kuin EPSU:n facebook-sivulla.
9.MUUT ASIAT
a) Lasten ja nuorten ratojen valvoja
Valittiin Tapio Karppi jatkamaan tässä ja hän on jo sähköpostissa antanut tähän
suostumuksen.
b)Liittovaltuuston kokous Helsingissä 24.3.
Puheenjohtaja on estynyt osallistumasta. Varajäsen Maritta Nurmi osallistuu sen sijaan ko.
kokoukseen.

10.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.57.

Seinäjoella 20.1.2019

Jari Åkerman
puheenjohtaja

Maritta Nurmi
kokouksen sihteeri

