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RASTI-NOKIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS 6/2016 

 
AIKA 22.08.2016 klo 18.00 
 
PAIKKA RaNtala 
 
LÄSNÄ Pasi Viitala  puheenjohtaja 
 Heikki Toivanen 
 Antti Mäkinen 
 Pasi Isokallio 
 Jari Jokela  sihteeri 
 Pertti Hartman 
 Elina Porkka 
 Reijo Viitanen 

Marika Pakarinen 
 

1. JÄRJESTÄYTYMINEN 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 

27.6.2016 kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.  

3. TOIMISTOASIAT 

 
25Manna 

• Heikki ei ole lähdössä matkaan => tarvitaan matkanjohtaja. Elina 
ilmoittautui vapaaehtoiseksi. 

• Joukkueen kasaaja tarvitaan myös. Tällä hetkellä 15 ilmoittautunutta. 
Pasi I & co kokoaa joukkueen. 

 
Jukola 2017 

• Hakalat tarjonneet majoitusta/leiriä Jukolan aikoihin Enossa. 

• Pyydetään lisätietoa Hakaloilta 
 

Seuratoiminnan kehittämisprojekti 

• Raha (3500 €) on saatu. Tämä on hankkeen ensimmäisen vuoden 
osuus. 

• Projektityöryhmässä nyt Pasi I., Pasi V., Teemu Syväterä ja Teemu 
Kallio. Kysytään ryhmään Mäntylöitä mukaan. 

 
KiviTrion louhinta hakemus 

• KiviTrio on valittanut päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. 

• Rasti-Nokialla ei ole uutta kommentoitavaa ja/tai mielipidettä tässä 
vaiheessa. 

 
Maastotietokoneen hankinta 

• Tarvitaan kartoitukseen maastotietokone. 

• Panasonicilla tarkoituksenmukainen kone. 
o Janne Weckmanilta saa. 
o Viertolalta saisi käytetyn vanhemman koneen. 

• Pepi pyytää tarjoukset Panasonicin koneista. 
 
Seuran toiminnanohjausjärjestelmä 
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• Tietojen ulossaaminen MyClubista ja Seuramapista. Excel ja PDF 
tulosteet onnistuu helposti. 

• Käyttäjäkokemukset.  
o Espoon Suunnan kokemukset MyClubista: 

▪ Muita vaihtoehtoja ei juuri tutkittu 
▪ MyClub vastasi parhaiten heidän tarpeitaan. 
▪ Tarpeet olivat samankaltaiset kuin Rasti-Nokialla 

• Jäsenrekisteri 

• Viestitys 

• Laskutus 
o BC Nokian kokemukset MyClubista 

▪ Hyvin innostuneita järjestelmästä 
▪ Kustannus n. 1000€/vuosi 
▪ Ennen seuralla ei ollut mitään keskitettyä 

jäsenrekisteriä 
o NOPS:n kokemukset Seuramapista 

▪ Aikaisemmin ongelmana laskutus 
▪ Seuramapin myötä tämä saatu kuntoon => 

pelkästään laskutuksen tarkistuksella on saatu 
ohjelma maksanut itsensä takaisin 

▪ Muuten kokemukset eivät yhtä positiivisiä kuin 
MyClubissa. 

• Kumpikaan sovellus ei tarjoa tukea kirjanpitoon. Heikki selvitellyt 
Minicapital yritykseltä kirjanpitoa ja heillä olisi valmius tehdä 
integraatio seuran toiminnanohjausjärjestelmään. Vuosikustannus 
tulisi olemaan n. 500 € (neljä maksuajoa + tilinpäätös). 

• Päätettiin tilata MyClub ja Minicapital palvelut. Pasi V pyytää vielä 
tarkemmat tarjoukset. Tilaukset vahvistetaan vielä sähköpostitse 
johtokunnalla. 

 

4. VALMENNUS- JA NUORISOASIAT 

Salivuorot 

• Punttisali: Ke 18-19. Pasi V. kysyy voiko vuoroa venyttää puolella 
tunnilla. 

• Liikuntasali: Ti 19-20 (sähly). Su 16:30-17:30 (koululaisten ryhmä), 
17:30-19:00 (isompien ryhmä). 

5. KILPAILUT 

Pohjoismainen tarkkuussuunnistusmonimaaottelun järjestäminen 2017 

• Päätettiin anoa ko. kisaa. 

• Pasi V. lupasi hoitaa tuloslaskentaa. 

• Kilpailunjohtaja tarvitaan. Kysytään Ari Hanttua. 

6. HARRASTESUUNNISTUS 

7. TIEDOTUS 

8. MUUT ASIAT 

Sikasuunnistus. Pepillä ehdotus että lähtö/maali olisi tällä kertaa kauempana. 
Sauna ja jatkosikailut edelleen RaNtalassa. 
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Rogaining tapahtumaan otettiin vastuuvakuutus. Vakuutus voimassa 
loppuvuoden. Majan vuokraustoimintaan liittyen ei ole ollut voimassa olevaa 
vakuutusta. Päätettiin että kyseistä vakuutusta jatketaan myös vuoden lopun 
jälkeen (vuosikustannus n. 300€). 

9. SEURAAVA KOKOUS 

Sovitaan erikseen sähköpostitse.  

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen n. 20:17. 
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LIITE 1: Petteri Hakalan kartoitustyö 
 
Petterin ilmoittamat ja minun hyväksymäni (ja pyöristämäni) karttatyöt viime syksyn jälkeen: 
 
Kartalle 160417 Lähdeniitty:   ajantasaistus 0,7 km2 á 200 = 140€ Junnukisa, esitetään 
karttarahaluokkaan kilpailukartat 
Kartalle 160418 Koukkujärvi:  ajantasaistus 1,3 km2 á 200 = 260€ HOV, kuuluu 
karttarahaluokkaan kilpailukartat 
Kartalle 160419 Hirvisuontie: ajantasaistus 1,2 km2 á 200 = 240€ Kuuluu karttarahaluokkaan 
muut kartat 
 
Rantalan pihakartalle 0,043 km2 á 1100 = 47,30€  Ei saa karttarahaa pääjaosta 
 
Jokaiselle näistä kartoista haetaan nuoren kartoittajan tuki. Sen maksuperusteiden mukaan 
kartan minimikorvaukseksi tulee 150€. 
Maksettavaksi työkorvaukseksi tulee siis 
 
160417 Lähdeniitty:    150€ 
160418 Koukkujärvi:   260€ 
160419 Hirvisuontie:   240€ 
Pihakartta Rantala:      150€ 
 
Yhteensä                        800€ 
 
 
Pepi 
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LIITE 2. Emil Koskisen kartoitustyö 
Moro 
 
Asia tässä: 
 
Eemil Koskinen 
Pihakartta Nokian koulu          150€ 
Pihakartta Koskenmäen koulu                          150€ 
 
Pepi
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LIITE 3. Tarkkuussuunnistuskilpailun järjestäminen 
Moro 
 
Nyt on kalenteriin avautunut paremmanpuoleinen tarkkuussuunnistuskilpailu, jonka 
varmaankin saisimme järjestettäväksemme ensi vuonna. Eiväthän tarkkuussuunnistukset 
mitään ihmeempiä tulonlähteitä ole, mutta tässä on tarjolla laadukasta ja avartavaa toimintaa 
järjestelypuolella. 
 
Kyseessä on pohjoismainen monimaaottelu (Norja-Ruotsi-Suomi-Tanska), jonka 
järjestelyvuorossa on Suomi 2017. Ottelu käydään syyskuussa ja sen yhteydessä varsinkin 
ruotsalaiset ja norjalaiset korostavat henkilökohtaista kilpailua epävirallisena PM-kisana. Se 
tuo mukaan pohjoismaisia osanottajia myös virallisten joukkueiden ulkopuolelta. Usein on 
mukana kilpailijoita  muistakin maista, kun kilpailu on samalla avoin. Periaatteessa voisi 
kisalle hakea myös euroopancupin osakilpailun arvoa, mutta kevään Fintrailo on sitä jo 
hakenut, eikä porukka arvioinut Suomeen riittävän toista tapahtumaa. 
 
Jokainen neljästä maasta voi asettaa kaksi viisihenkistä joukkuetta. Muista kilpailijoista on 
kerätty epävirallisia joukkueita näitä ennalta nimettyjä haastamaan. Tänä vuonna kisa 
käydään Haldenissa  17-18.9. Hyvän SM-menestyksensä takia Petterillä on hyvät 
mahdollisuudet Suomen joukkueeseen. Minä olen käynyt kisoissa usein silloinkin, kun en ole 
joukkueeseen mahtunut. Kilpailun osanottajamäärä on viime vuosina ollut: 2011 Tanska 63, 
2012 Ruotsi 64, 2013 Suomi 83, 2014 Tanska 79,2015 Ruotsi 94. Esimerkiksi  tämän vuoden 
Fintrailo keräsi vähän alle 70 ja SM-kisa 52 kilpailijaa . 
 
Kilpailun rakenne on lajin kehittyessä hiukan vaihdellut. Tänä vuonna on perjantaina 
vapaaehtoinen harjoitus, lauantaina tempo ja preo, sunnuntaina preo. Lisäksi on banketti 
lauantai-iltana, mutta sillä on useimmiten oma budjettinsa. Tässä muodossa mekin sitä 
hakisimme, vaikka Ruotsi esitteli viime vuonna myös viestin. Viesti on hiukan raskas 
järjestettävä ja aiheuttaa joukkueille ongelmia matkustusaikatauluissa. Kartta- ja rata-asiat 
ovat hyvässä suunnittelussa, koska Petteri on hyvin halukas tekemään ainakin yhden radoista 
(alustava ratasuunnitelma on kuulemma valmiina - yksi päivä hakumahdollisuuden tiedoksi 
tulemisen jälkeen). Siihen emme tarvinne ulkopuolista tukea järjestelyissä. Maastotkin 
näyttäisivät riittävän. Tempo sitoo toimitsijoita enemmän kuin pieni 
normaalisuunnistustapahtuma, mutta SM-kisoissa KKV:n reippaat suunnistuskoululaiset 
näyttivät mallia, kuinka se nuoriltakin käy. 
 
Ajankohta olisi jokin syyskuun viikonvaihde. Tapahtumakeskukseksi kävisi sijaintinsa puolesta 
parhaiten Myllyhaan koulu. Siitä etäämmällä tarvittaisiin vain pari pysäköintipaikkaa maaston 
lisäksi. Majoitusta löytyy lähistöltä riittävästi. 
 
Koska kilpailu on joka tapauksessa Suomessa eikä kilpailevista hakijoista ole tietoa, 
hakeminen vaikuttaa lähinnä ilmoitusasialta. Ennakkotiedotuksen olisi hyvä ehtiä syyskuussa 
Haldeniin. Aletaanko junailla? 
 
Pepi 
 


