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Hyvä nouskilainen!

Viimeinkin lumet sulaa ja pääsemme aloittamaan taas uutta suunnistuskautta. Nouskin
edustusryhmän sekä aktiivisten nuorten talviharjoittelu on sujunut pääosin hyvin, joten kaikki
edellytykset hyviin tuloksiin ovat jälleen olemassa. Edustusryhmän tavoitteet ovat suurviesteissä sekä
terävimmällä kärjellä Vesa Taanilalla ja Dmitri Tsvetkovilla Vuokatin MM-kisoissa. Luotan ja toivon,
että saamme edustusryhmän nuorista uusia haastajia ja vastuunkantajia.
Nouski järjestää kuluvana vuonna kolmet suunnistuskilpailut. 2.6. järjestämme kansalliset
suunnistuskilpailut Nisunperällä, joka on samalla SM-keskimatka 2015 Esikilpailu. 23.7. järjestämme jo
perinteisen Kesäillan Rogaining -suunnistuksen ja vielä 26.10. Jämi Suunnistusmaratonin. Tavoitteena
on kouluttaa sekä vanhoja että uusia henkilöitä suunnistuskilpailun järjestelytehtäviin, sillä
tarvitsemme kokeneita talkoolaisia v. 2015 SM-kilpailujen ja v. 2016 Leimaus-leirin
järjestelytehtävissä. Jos sinulla ei vielä ole selvillä tehtäväsi näissä tapahtumissa, niin olethan
pikaisesti yhteydessä Narvisen Timoon p. 050 5970691, timo.narvinen@gmail.com.

Jämi147 tapahtumien järjestelyt olivat viime vuoden merkittävin talkooponnistuksemme. Uuden
kolmiosaisen tapahtumasarjan käynnistäminen on ollut monin tavoin haastava urakka, mutta
selvisimme siitä erinomaisesti innovatiivisuudella, rohkeudella ja yhteistyön voimalla. Päätimme
laajentaa Jämi 147 omistuspohjaa tapahtumasarjan jatkuvan kehittymisen turvaamiseksi ja resurssien
varmistamiseksi myös tulevaisuudessa. Nouski toimii jatkossakin tapahtuman järjestäjänä, mutta
yhtiöittämällä tapahtuman saimme sekä vahvistettua kasvavan tapahtuman taloudellisia resursseja
että lisättyä aktiivisia vastuunkantajia.
Nouskin johtokunta uusiutui yhdellä jäsenellä, kun pitkään seuran sihteerinä toiminut Jarmo
Konkarikoski halusi pitää hieman taukoa ja Timo Narvinen valittiin johtokuntaan. Jarmolle erittäin
suuri KIITOS hyvin hoidetusta pitkäaikaisesta työstä seuran sihteerinä! Johtokunnan jäsenet tänä
vuonna ovat: Outi Borgenström siht., Tapani Jokela, Ari Kilpi, Kristiina Oksanen, Jukka Pohjonen, Timo
Narvinen, Vesa Taanila, Tuija Ukkonen ja Risto Metsälä.
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Johtokunnan tavoite on panostaa kaiken minkä pystymme Nouskin omien lahjakkaiden junioreiden
kehittymisen sekä edustusjoukkueen menestymisen eteen. Taloustilanteemme parannuttua,
pystymme jälleen tukemaan myös harjoitteluun panostaviin huippulahjakkuuksiin. Samanaikaisesti
pidämme kuitenkin seuran jäsen- ja toimintamaksut edelleen mahdollisimman alhaisella tasolla, jotta
kynnys seuran jäsenyyteen ja suunnistuksen harrastamiseen pysyy kaikille matalalla.
Vuoden 2013 jäsenmaksu on aikuisille 25 €, alle 20-vuotiaille 15 € ja perheille 35 €. Toimintamaksu
joka pitää sisällään jäsenmaksun lisäksi valittujen kilpailujen osanottomaksut on aikuisille 105 € ja alle
20-vuotiaille nuorille 55 €. Seuran tilinumero on FI10 4503 1040 0293 00. Toivon mahdollisimman
monen maksavan myös erittäin tärkeän kannatusjäsenmaksun Nouskin tulevaisuuden
varmistamiseksi! Nostetaan yhdessä Nouski uuteen nousuun!
Suunnistuskoulun aloitus on Liikuntahallilta to 18.4 klo 18:30. SataHämerastit pyörähtävät käyntiin
vappuna 1.5 Vatulassa. Muita tapahtumiamme voit seurata uusituilta web-sivuiltamme www.iknv.fi.

Suunnistusterveisin,
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