Pudasjärven Urheilijat
Suunnistusjaoston johtoryhmän kokous 3/2017

Pöytäkirja

Aika:

2.5.2017 klo 17.30

Paikka:

Tuuritupa

Läsnä:

Riitta Jaakola
Tarja Tolonen
Raija Sarajärvi
Johanna Niskasaari
Matti Suorsa
Vesa-Matti Suorsa
Antti Härkönen
Kirsi Alahäivälä

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja, Nusu-valmennus
sihteeri
taloudenhoitaja, ilmoittamisvastaava
ratamestariasiat
ratamestariasiat
kartta-asiat, iltarastit
Nasu-valmennus klo 17:58 alkaen

Lauri Suorsa
Esa Hietala klo 17:33

Syöte-suunnistusasiat 2017
Syöte-suunnistusasiat 2017

1§ Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 17:32
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus
14.3.2017 kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.
5§ Kartta-asiat
Kärryvaara ja Teerivaara kartoitustarjoukset; Kärryvaaraan tuli kaksi tarjousta: Tapio
Tahkola ja Mapline ja Teerivaaraan kaksi tarjousta Mapline ja Paavo Tahkola.
Kärryvaaran kartoitus päätetään antaa Tapio Tahkolalle.
Teerivaaran kartoitus päätetään antaa Paavo Tahkolalle.
Annetaan Antti Härköselle valtuudet laatia sopimukset kartta-asioissa sekä Iso-Syötteen
kanssa jatkosopimus.
6§ SSL:n Suunnistajan palvelu
Raija ja Riitta käyneet kuuntelemassa 27.4.2017 Suunnistus liiton toteuttamasta
kuntosuunnistuksen palvelusta. Päätetään, että emme ota palvelua käyttöön tässä
vaiheessa.
7§ Suunnistuskauden avaus ja kesän 2017 iltarastit
Antti on laatinut iltarastikalenterin, yhteensä 11 kertaa.
Seuran ulkopuolisilta peritään karttamaksu 5 euroa/ suunnistaja.

Järjestelyt: 24.5. 2017 suunnistuskauden avajaisissa kansalaisopiston suunnistuskoululaisille
ilmainen kerta. Tarjotaan kahvit ja makkarat kaikille osallistujille. Riitta hoitaa.

8§ Syöte-Suunnistus 1.-2.7.2017
Käytiin läpi järjestelyjen tilanne ja vastuualueet. Antti laatinut vastuualueet ja tehtävät,
erillinen lista. Syöte-Suunnistuksen järjestelyjen osalta kokoustetaan alku kesästä.
9§ Nusu-asioita
Tarja kertoi; nusu-rintamalla hiljaista, nuoret opiskelevat. Taneli ja Juha-Matti olivat PohjoisPohjanmaan alueen harjoitteluleirillä.

10§ Nasu-asioita
Kirsi: lasten leiri 21.5.2017 Oulunsalossa päiväseltään, tällä hetkellä ilmoittautunut kuusi
lasta ja neljä aikuista.
11§ Taloustilanne
Rahaa nyt tilillä xxxxx€

12§ Muita asioita
PuU:n johtokunnan/ yleisen kokouksen asioita: PuU:n johtokunnasta käytetään jatkossa
nimitystä PuU:n hallitus ja jaostojen päättävästä kokoonpanosta nimitystä jaoston
johtoryhmä.
Erämessut Ouluhallissa 25.-28.5.2017. Antti laatii esitteen Syötesuunnistuksesta ja laittaa
linkin alueen iltarasteista.
Pohjois-Pohjanmaan suunnistuksen kevätkokouksen 27.4.2017 kuulumisia, Riitta ja Raija
olivat.
Venlojen ja Jukolan viesti joukkueiden kokoaminen; Tarja ja Antti kokoaa joukkueet.
Syksyn liikuntasalivuorot tulee olla haettuna 15.5.2017 mennessä.
Pudasjärven urheilijoissa mietitty lasten liikuntakerhoa, jokaisesta jaostosta olisi vuorollaan
ohjaaja. Lähtökohtaisesti asia kiinnostaa, mutta tällä hetkellä ei ole koulutettuja ohjaajia
suunnistusjaostosta.

13§ Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen
Seuraava jaoston kokous syksyllä erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Tarvittaessa
käsitellään esille tulevia asioita Syöte-Suunnistuksen kokousten yhteydessä.

14§ Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19.40.

