Ikaalisten Nouseva Voima
TIIVISTELMÄ PÖYTÄKIRJASTA 2/2019

Johtokunnan kokous 2/2019 / virtuaalikokous
Aika ja paikka: keskiviikko 13.3.2019 klo 18.30, MHY:n toimitilat, Ikaalinen
Läsnä: Tuija Ukkonen, Tapani Jokela, Jouni Holmala, Jukka Pohjonen (poistui kello 20.47), Kristiina Oksanen,
Juho-Veikko Hytönen, Vesa Taanila ja Tero Linnainmaa.

Poissa: Harri Vehkalahti, Veera Haavisto, Teemu Oksanen

Kokouksessa käsiteltyjä asioita:

1. Lyhyet katsaukset vastuualueittain
Kartoitus, (Jukka): Tänä vuonna kartoitetaan ainakin kolmessa eri paikassa. Yksi 10 neliökilometrin
kartta tehdään Vatulasta Ulvaanharjulle. Tästä valtaosa on vanhan päivitystä. Ikaalisten Luomun
takaa tehdään kaksi neliökilometriä täysin uutta kartta. Tätä aluetta voi tarvittaessa laajentaa.
Maaliskuun aikana Jukka käy Luhalahdessa Helasuunnistuksen maastossa suorittamassa
katselmuksen, kuinka paljon kartta vaatii päivittämistä.
Talous, (Tuija): Seuran talouden vahvistamiseksi olisi hyvä pohtia, mitä tapahtumia seura voisi
järjestää lähitulevaisuudessa.
Kuntorastit (Tapani): Kesän kuntorastien kalenteri on valmis. Ratamestari ilmoitetaan Oiva-lehden
seuratoimintapalstalla.
Yhteistyökumppanuudet (Jouni): Seuran sponsorisopimukset on neuvoteltava uudelleen kuluvan
kauden loppupuolella. Toivottavasti seura näkyy tuolloin myös syksyn SM-kisoissa tuloslistan
kärjessä.
Edustus (Vesa): Seuran uusin vahvistus on Matouš Fürst Tšekistä. Hän 22-vuotias ja tulee
harjoittelemaan Nouskin porukassa tulevina vuosina. Matouš ei ole mukana vielä Tiomilassa, mutta
Jukolasta on kiinnostunut.
Edustusryhmä on pitänyt viikonloppuleirejä ja seuraava on ohjelmassa Tampereella 15.-17.3. EteläRuotsissa vietetään kevätleiri 30.3.- 7.4. Tämän jälkeen mennään kotimaan kisojen kautta
Tiomilaan ja siitä kohti Jukolaa.

Nuoriso (Harrin puolesta Kristiina): Huhtikuun 11. päivä järjestetään suunnistuksen
lajitutustuminen liikuntahallilla labyrinttisuunnistuksen merkeissä. Tarkoituksena on, että kuka vain
voi tulla kokeilemaan lajia. Heti sen jälkeen maanantaina 15. huhtikuuta alkavat suunnistuskoulun
ulkoryhmät. Tapahtumasta tiedotetaan laajalti. Sisäharjoitukset ovat käynnissä edelleen ja loppuvat
kuluvaan kuun lopussa. Sunnuntaina 17.maaliskuuta Kyrös-Rastilla ja Nouskilla on nuorison
yhteispäiväleiri.

7. Kisojen hakeminen

Keskusteltiin seuraavien vuosien kisajärjestelyprojekteista. Esimerkiksi vuoden 2022 ja 2023
kaikki SM-kisapaikkakunnat ovat vielä auki. Keskusteltiin laajalti mahdollisista kilpailupaikoista
ja maastoista. Myös muita kuin SM-kilpailuja voidaan järjestää ja mahdollisesti myös muiden
lajien tapahtumia. Ideointia jatketaan kevään aikana.

8. Tilanne Jämi-147 kanssa
Jämi 147:n kanssa neuvotellaan edelleen maastopyöräilyn järjestämisestä elokuussa.

9. Helakisan järjestelytilanne
Järjestelyt etenevät aikataulussa. Kilpailu on myös Häme Cupin osakilpailu, joten lasten
sarjoihin on odotettavissa väkeä. Ratasuunnitelmat käynnistetään heti, kun kartan
päivitystarpeet on selvitetty maaliskuun aikana.
10. Seuran sivujen päivittäminen
Päätettiin, että Tuijalle annetaan oikeus tehdä sivuille parhaaksi katsomiaan päivityksiä
tilastoihin, nimiin ja muihin vanhentuneisiin tietoihin.

11. Rastilippu
Kyrös-Rasti on päättänyt viime kesäkuussa liittyvänsä Rastilippu-palveluun. Tätä myöten
myös Nouskin kuntorastitapahtumat siirretään. Käyttöönotto vaatii erilaisia byrokraattisia
toimenpiteitä. Uusi palvelu vaatii myös perehdyttämisen ja opettelun. Toisaalta
tapahtumasta saadaan Rastilipun kautta tulokset ja väliajat heti kiinnostuneiden nähtäville.
12. Muut esille tulevat asiat
Seuraavan kokouksen päivämäärä muutettiin tiistaille 9.4.2019 eli päivää edellisessä
kokouksessa sovittua aiemmaksi.

Lisäksi keskusteltiin Kesäillan Rogainingin järjestelyistä ja todettiin, että Seitsemisen
polkujuoksu on vahvistettu järjestettäväksi 25. elokuuta.
Lisäksi keskusteltiin vuoden alusta voimaan tulleesta tulorekisteristä ja sen vaikutuksesta
seuran toimintaan.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.55

