
Pudasjärven Urheilijat Pöytäkirja
Suunnistusjaoston johtoryhmä kokous 1/2018

Aika:  15.1.2018 klo 17.00

Paikka: Tuuritupa

Läsnä: Riitta Jaakola puheenjohtaja
Tarja Tolonen varapuheenjohtaja
Raija Sarajärvi sihteeri
Johanna Niskasaari taloudenhoitaja, ilmoittamisvastaava
Matti Suorsa ratamestariasiat
Vesa-Matti Suorsa                                             ratamestariasiat
Esa Hietala karttavastaava
Antti Härkönen iltarastit
Kirsi Alahäivälä Nasu ja Nusu-valmennus

1§ Kokouksen avaus
 Kokous avattiin klo 17.20.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5§ Matkakulujen korvaamisesta päättäminen 2018 vuoden kisamatkoilla
 SM-kisamatkojen ja Jukolan-viestin matkakorvaus 15 snt/ km. Mikäli kisoihin järjestetään 
yhteiskuljetus korvausta ei makseta oman auton käytöstä. Matkat tulee laskuttaa kahden 
kuukauden (2kk) sisällä matkasta.

6§ Lahti-Hollola Jukola 16.-17.6.2018
Ilmoitetaan  2 Venla-joukkuetta, joukkueiden kasaamisesta huolehtii Raija.
Ilmoitetaan 2 Jukola-joukkuetta, joukkueiden kasaamisesta huolehtii Antti H.
Järjestäjien pystyttämä teltta ja tuulisuoja varataan.
Matkat; varataan bussi, yöpyminen Jyväskylän liepeillä. Kustannuksista omavastuukorvaus, 
määrästä päätetään myöhemmin. Antti hoitaa asiaa.

 7§ Kartta-asiat
SM 19 harjoituspaketit; Esa Hietalalla asia hoidossa.
Iltarastimaastot; Esa kartoittaa lähialueita. 

8§ Nusu/ Nasu-asiat
Kirsi ollut Pohjois-Pohjanmaan suunnistuksen kehittämisseminaarissa Syötteellä, jossa on 
tehty suunnitelmia lasten/ varhaisnuorten harjoitusten järjestämiseksi Pohjois-Pohjanmaan 
alueella. Kokemuksia nuorisotyöstä oli jakamassa mm. Tampereen Pyrinnön edustaja. 
Seminaarin anti ja sen mukana tulleet suunnitelmat koettiin seuralle  hyödylliseksi. 



9§ Taloustilanne
Rahaa nyt tilillä xxxxx€. 

10§ Kokousten päätöksistä tiedottaminen vuonna 2018
Pöytäkirjat laitetaan nähtäville suunnistusjaoston nettisivulle, lukuun ottamatta taloustilanne.

11§ Muita asioita
-Suunnistaja huolehtii itse lisenssin lunastamisesta Suomisport-palvelussa 
(www.suomisport.fi).  Kilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuu entiseen tapaan Irma-
palvelun kautta.
-Suunnistajalla on edelleen mahdollisuus käyttää harjoittelun tukena Puikkarin kuntosalia tai 
uimaosastoa 1 krt/viikko, pyydä kassalta suunnistusjaoston lista ja merkitse käyntisi siihen.
- ehdotettu järjestettäväksi kilpailu SM-kisa logosta, päätetään järjestää helmikuun aikana, 
liikunta-aiheinen palkinto, järjestelytoimikunta valitsee voittajan
- Esa Hietala menee 20.-21.1. ratamestarikoulutukseen
- Pohjois-Suomen suunnistuksen syyskokous 31.1.2018 klo 20.00.
- Esa Erkkilä tulee 27.2.18 klo 17:00 kertomaan Vapepa:n toiminnasta. Paikka ilmoitetaan 
myöhemmin

12§ Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen
14.3.2018 klo 17:00.

13§ Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 18:20.

http://www.suomisport.fi/

