
RASTI-NOKIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS     

 

AIKA 06.04.2017 klo 18.30 

PAIKKA Seuran toimisto 

LÄSNÄ:  Pasi Viitala  Puheenjohtaja   

Marika Pakarinen 

Pasi Isokallio 

Pertti Hartman 

Reijo Viitanen 

Heikki Toivanen 

Elina Syväterä  Sihteeri 

 

ESTYNEET: Elina Porkka 

 Jari Jokela 

 

1. JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 

Hyväksytään pöytäkirja johtokunnan kokouksesta 2/2017 23.02.2017 

 

3. JOHTOKUNNAN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

Johtokunta järjestäytyy toimikaudelle entisen rakenteen mukaisesti.   

Antti Mäkisen tilalla johtokunnassa aloittanut Elina Syväterä vastuualueenaan tiedotus.  

 

Johtokunnan rakenne:  

 

• puheenjohtaja 

• sihteeri 

• harraste 

• varainhankinta 

• kartat 

• valmennus-nuoriso 

• suunnistuskoulu 

• tiedotus 



 

Todetaan, että tehtävänjaosta puuttuu nimetty kilpailuvastuu. Lisätään kilpailuvastuu 

alaosuutena ikäkausittain olemassa oleviin johtokunnan jäsenten vastuisiin kuten alla: 

 

Lapset suunnistuskoulu 

Nuoret valmennus-nuoriso 

Aikuiset harraste   

 

Maria ja Teemu Kallio nimetty aiemmin kilpailuvastaaviksi suunnistuskoulun osalta.  

Päätetään, että Marika puhuu Kallioiden kanssa asiasta tarkemmin suunnistuskoulun osalta. 

Valitaan varapuheenjohtaja:   Pasi Isokallio  

Nimenkirjoitusoikeudet:   ei muutoksia 

4. TOIMISTOASIAT 

Tutkimus liikunta- ja urheiluseuroista: 

▪ Keskustellaan lähdetäänkö  mukaan tutkimukseen 

▪ Päätetään, että Pasi Viitala toteuttaa vastaamisen 

▪ Johtokunta toivoo, että tulokset ovat saatavissa myöhemmin ja tehdään 

myöhemmin seurantaa näistä 

Perusavustushakemus Nokian kaupungille: 

▪ Hakemus on lähetetty kaupungille määräaikaan mennessä 

▪ Mukaan tarvitaan tasa-arvosuunnitelma. Tasa-arvosuunnitelman sisällöstä ei ole 

vielä tarkempaa tietoa.  

▪ Tarkistetaan samalla muut asiakirjat, kuten strategia. Päätetään perustaa aiheelle 

oma ala-komitea.  

▪ Päätetään, että Heikki kutsuu komitean kokoon.  

Suunnistajan palvelu: 

• Päätetään, että ei lähdetä tässä vaiheessa mukaan palveluun tai pilotointiin 

HLU hakemus: 

• Hakemuspohja tarkistetaan ja hakemus allekirjoitetaan.  

Rantalan laajentaminen: 

• Päätetään hakea suunnittelutarveratkaisu RaNtalan huoltorakennukselle 

• Päätetään, että Heikki täyttää hakemuksen 

 

5. NUORISOASIAT 

Salivuorot 2017-2018: 

• Salivuorojen haku on 04/2017 

• Päätetään hakea vuoroja Nokian kaupungilta v. 2016 mallin mukaisesti 

Junnukisa palkintojen tilaus: 



• Pasi Isokallio hoitaa palkinnot.  

Sinettiseura-auditointi: 

• Sinettiseuran auditointi etenee suunnitelman mukaisesti.  

• Paperit ovat kunnossa. 

• Auditoija ottaa yhteyttä huhtikuun aikana.  

• Ehdotus auditointipäivämäärälle 4.5.2017 Myllyhaan koululla 

 

Suunnistuskoulun kalenteri: 

 

• Kalenteri on julkaistu seuran nettisivuilla 

• Harjoituksia on syötetty MyClubiin Marikan toimesta. Näkyvyys suunnistuskoulun 

Myclub -jäsenille.  

2017 Kevätleiri: 

• Päätetään omavastuuksi per leirin osallistuja 80eur.  

• Päätetään, että ohjaajilta ei laskuteta omavastuumaksua (3hlö) 

2018 Kevätleiri: 

• Vuoden 2018 nuorison kevätleirin sijainti varattu 13. – 15.4. 2018. Sijainti Laitilan 

lähellä.  

Junnukisa: 

• Todetaan, että järjestelyt jatkuvat aikataulussa 

Leimaus-leiri: 

• Päätetään sijoittaa seuran majoitus Sarvikkaan Koskimökeille  

 

6. HARRASTESUUNNISTUS 

MOBO: 

• Päätetään mennä mukaan Topi Anjalan esille ottamaan toimintaan  

• Topin kanssa palaveri aiheesta to 13.4. klo 17.30 seuran toimistolla 

NOKIRASTIT: 

• Todetaan, että Reijo tarkistaa kaluston 

• Päätetään, että lisätään nettisivuille tieto EazyBreak maksuvaihtoehdosta 

AIKUISTEN SUUNNISTUSKOULU: 

• Todetaan, että Antti Mäkinen vetää v. 2017 aikuisten suunnistuskoulun huhti-

toukokuussa 

• Päätetään lisätä tapahtuma aikuisten suunnistuskoulusta MyClubiin 

 

7. TIEDOTUS 

Missä Mennään: 



• Päätetään tehdä myös v.2017 Missä Mennään –nettilehti ja painottaa tarinoihin ja 

esittelyjä  

• Julkaisuajankohta keskikesän 2017 jälkeen 

MyClubin käyttösuunnitelma 

• Todetaan, että lisätään MyClubin käyttösuunnitelma strategiapalaverin osaksi  

 

8. MUUT ASIAT 

 

• Tarkkuussuunnistuskisojen aloituspalaveri pidetty 6.4.2017 

• RaNtalan siivousryhmä:  päätetään tarkistaa jatkaako v. 2016 siivousryhmä.  

 

9. SEURAAVA KOKOUS 

 

• Seuraava kokous ti 16.5.2017 klo 18 RaNtalassa 

 

 

 

 

 

 


