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Etelä-Pohjanmaan suunnistus ry:n Kevätkokous 2019 
 
Paikka:  Rasti-Jussien kokoustila, Tapiolantie, Seinäjoki 
Aika:  12.3.2019, klo 18.22 – 19.45 
  
 

 
 

 

 
§ 1 Avaus 
 
Etelä-Pohjanmaan Suunnistus ry:n puheenjohtaja Jari Åkerman avasi kokouksen klo 18.22. 
 
Kokouksessa edustetut yhdistyksen jäsenseurat ja ääntä käyttävät (6/19) 
 
Kauhavan Wisa Martti Koivumäki 
Kuortaneen Kunto Antti Lassila 
Laihian Luja  Tapio Karppi 
Rasti-Jussit  Pertti Luuri 
Rastiketut  Heikki Linna 
Suunta-Jurva  Sauli Hakala 
 

 
§ 2  Kokouksen järjestäytyminen 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tommy Lemberg, sihteeriksi Antti Lassila ja pöytäkirjantarkastajiksi 
/ääntenlaskijoiksi Pertti Luuri ja Eija Hauhia. 

 
  

§ 3 Esityslistan hyväksyminen 
 
Esityslista hyväksyttiin. 
 
 
§ 4 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
§ 4 Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
 
Kokouksen esityslista hyväksyttiin. 
 
 
§ 5 Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2018 
  
Toimintakertomus hyväksyttiin (liitteenä). 
 
 
§ 6 Yhdistyksen tilit (tilinpäätös) vuodelta 2018 
  
Talousohjaaja esitteli yhdistyksen tilit. 
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§ 7 Toiminnantarkastajien tarkastuskertomus vuodelta 2018 
  
Esiteltiin tarkastuskertomus vuodelle 2018. 
 
 
§ 8 Tilien hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2018 
 
Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. 

 
§ 9 SM-parisprinttiviesti 
 
Keskusteltiin johtokunnan ehdotuksesta, joka hyväksyttiin kahdella muutoksella: 
EPSU maksaa vain puolet osanottomaksuista, toisen puolen maksavat valittujen urheilijoiden seurat. 
Seinäjoen sprinttikilpailut toivotaan mahdollisuuksien mukaan järjestettämän siten että 16 ja 18-vuotiaat 
(jotka huomioitaisiin valittaessa edustajia 18-vuotiaiden sarjaan) juoksisivat samat sadat, samoin 40-, 45- ja 
50-vuotiaat valittaessa 40-vuotiaden sarjaan, ja 55- ja 60-vuotiaat valittaessa 55-vuotiaiden sarjaan. 
 
Päätös kokonaisuudessaan on siis seuraavanlainen:  

 
Sarjat ovat vuonna 2019 seuraavat: 

H/D 40 ja H/D 55 ovat 3-osuuksisia eli yksi nainen ja kaksi miestä 

H/D 18 ja H/D 21 ovat 4-osuuksisia eli kaksi naista ja kaksi miestä 

EPSU:n kiintiö; kaikissa sarjoissa 2 joukkuetta 

Ko. viestissä on kiintiö eli 40 joukkuetta/sarja 

Joukkueet tulevat valitsemaan Etelä- Pohjanmaan Suunnistus ry:n puolesta työryhmä, jossa ovat Tapio 
Karppi, Maritta Nurmi ja Juha Nivukoski. 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 seu-
rojen 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 SM- sprinttiviesti-
joukkuetta valittaessa tai jossa kilpailusääntöjen mukaan tulee kilpailla. 

Pisteiden mennessä tasan, arpa ratkaisee. 

EPSU maksaa puolet SM-sprinttiviestijoukkueiden osallistumismaksuista. 

SM-sprinttiviestijoukkueisiin haluavien tulee ilmoittautua viimeistään silloin, kun Finnspring- kilpailuihin 
ilmoittautuminen päättyy, jotta heidät voidaan huomioida joukkueita valittaessa. 

Osallistumishalukkuuden ilmoittamista varten työryhmä avaa google drivessa ilmoittautumiskaavakkeen, 
josta tiedotetaan kevätkokouksen jälkeen niin EPSU:n jakelussa, EPSU:n sivulla kuin EPSU:n facebook-
sivullakin. 
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§ 10 Muut asiat 
  
Muistutettiin omatoimisesta laskutusmenettelystä: Jäsenmaksuun (80 € vuonna 2019) ja kilpailuveroon li-
sätään 5 € laskutuslisät mikäli omatoiminen maksu jää tekemättä määräajassa. Tarkempi ohje löytyy netti-
sivuilta talousosiosta. 
 

 
§ 11 Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45. 
 
 
 
Seinäjoella 12. maaliskuuta, 2019 
 
 
 
__________________________________  __________________________________  
 Tommy Lemberg, puheenjohtaja  Antti Lassila, sihteeri 
 
 
Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaisesti kirjatuksi. 
 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
Eija Hauhia    Pertti Luuri 
pöytäkirjantarkastaja                          pöytäkirjantarkastaja 
 


