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MIETTEITÄ JA TIEDOTETTAVAA SIIRAN JÄSENISTÖLLE
Uuden johtokunnan mietteitä
Siilin Rastin johtokunta uudistui melkoisesti vuodelle 2021, kun seuran pitkäaikainen puheenjohtaja Urpo
Pietikäinen ja kuntosuunistusjaostoa vuosia vetänyt Jarmo Junnila jäivät pois johtokunnasta. Nöyrä kiitos
molemmille herroille seuramme eteen tehdystä työstä!
Johtokunnan uusiksi jäseniksi valittiin Raisa Lehtonen ja Eve Martinmäki. Uutena puheenjohtajana aloitti
Antti Saari. Lisäksi johtokunnassa meni vastuutehtävät uusjakoon Timo Tolosen aloittaessa sihteerinä ja
Kimmo Leivo kuntosuunnistusjaoston vetäjänä. Erkki Saarijärvi jatkaa varapuheenjohtajana kantaen
vastuuta myös ratamestaritoiminnasta, Heikki Laininen rahastonhoitajana ja Pauli Kukkola kartta- ja
kilpailujaoston vetäjänä yhdessä Jyri Mäkäläisen kanssa. Raisa Lehtonen otti vastuun nuorten
valmennusryhmästä.
Seuran uusi johtokunta jatkaa hyväksi koetulla tiellä siilinjärveläisen harrastesuunnistuksen asialla. Uuden
johtokunnan ensimmäisessä kokouksessa linjasimme seuran tärkeimmät tavoitteet ja kehityskohteet
tuleville vuosille:
1. Laadukkaitten harrastesuunnistustapahtumien järjestäminen ajantasaisilla kartoilla ja hyvillä
radoilla.
a. Kuntosuunnistustapahtumien olosuhteita parannetaan ottamalla käyttöön Rastilippupalvelu ja sen sähköiset maksu- ja ilmoittautumistoiminnot sekä erilliset korttimaksu- ja
MobilePay-järjestelmät rastipaikalla maksuja varten. Käteisestä pyritään luopumaan lähes
täysin.
b. Kuntosuunnistustulokset tulevat jatkossa reaaliaikaisesti Rastilippu-palveluun.
2. Lasten harrastustoimintaan panostetaan kouluttamalla osaavia ohjaajia niin suunnistuskouluun
kuin nuorten ryhmään. Tavoitteena on laajentaa kilpailevien nuorten ryhmää ja erityisesti tukea
lasten valmentautumista yhä paremmiksi suunnistajiksi.
3. Aikuisten harrastustoimintaa pyritään laajentamaan järjestämällä etäkoulu kuntosuunnistuksesta
toukokuussa ja opastetaan uusia harrastajia rastikummi-toiminnalla kesäkuun kuntorasteilla.
Jäsenistöä tarvitaan kummeiksi.
4. Pyritään laajentamaan kilpailevien aikuisten ryhmää tulevien vuosien aikana ja kansalliset
suunnistuskilpailut pyritään järjestämään vuosittain.
Johtokunta ottaa mielellään vastaan ideoitanne rakkaan seuramme toiminnan kehittämiseksi!
Tärkeää tiedotettavaa jäsenistölle
1. Jäsenmaksut erääntyvät huhtikuussa. Yksilöjäsen aikuinen 30 €, yksilöjäsen lapsi alle 18 v 15 € ja
perhejäsenyys 50 € (muista ilmoittaa viestikentässä kaikkien jäsenten nimet). Maksut SiiRan tilille
FI59 4786 1020 0119 87.
2. Seura- ja kisa-asujen ilme on päivitetty ja tilauspalvelu aukeaa ensi viikolla (vk 15) ja tilaukset
tehdään huhtikuun aikana. Eve tiedottaa ja ohjeistaa asiasta vielä erikseen. Seura tukee rahallisesti
jäsenistön asutilauksia.
3. Kuntorastit käynnistyvät toivottavasti normaalisti toukokuussa. Ratamestareiksi tarvitaan edelleen
uusia jäseniä. Kimmo järjestelee varauksia. Varaus joko suoraan Google Driveen tai Kimmolle.
Tulevan kesän kuntorastit järjestetään ilman omatoimimahdollisuutta, joten ratamestarin työmäärä
on viime vuotta vähäisempi. PurplePen-ohjelman käyttöön järjestetään erillinen koulutus etänä
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29.4. klo 18.00. Ilmoittautua voi jo nyt Jyrille. Muistathan, että ratamestareille kuntorastit ovat
ilmaiset ja seuran jäsenenä voit osallistua myös yhteen kotimaiseen rastiviikkoon seuran
maksamana.
4. Omatoimirastit järjestetään kuukausittain vaihtuvin rastein eri puolilla Siilinjärveä. Tarkoitus on
tarjota viime vuonna paljon hyvää palautetta saanut mahdollisuus harrastaa lajia itselle
sopivimpana ajankohtana. Ilmoittautumiset ja karttatilaukset tapahtuvat aina Rastilipussa, joten
karttoja ei enää tulosteta valmiiksi LatuRastille. Omatoimirastien järjestämiseen tarvitaan myös
ratamestareita.
5. SiiRan WhatsApp -treenirinkiin voi vapaasti ilmoittautua tai ilmiantaa uusia jäseniä. Ylläpitäjiä ovat
Pauli, Kimmo, Riikka ja Timo. Kanavaa käytetään myös seuran asioista tiedottamiseen ja yllättäen
myös treeneistä ringissä joskus ilmoitetaan.
6. Viestiliigan osakilpailu Kivennavalla su 1.8.21 on iso ponnistus seurallemme. Talkooväkeä tarvitaan
taas paljon avuksi paikalle. Lisäksi erityinen tarve on sponsoreille, joiden turvin mahdollistetaan
kisojen talous ja Mikko Reitin tuottama ISTV:n lähetys. Yksittäiset mainoshinnat eivät ole suuria ja
monenlaisia kumppanuuksia on tarjolla koko kisojen nimestä aina maaliviitoituksen varrella olevaan
mainokseen asti. Jos tunnet paikallisten yritysten henkilöitä, jotka voisivat olla halukkaita
osallistumaan kisojen tukemiseen, ilmoitatko asiasta minulle tai Raisalle? Minun yhteystiedot ovat
alla.
Paljon oli mietteitä ja tiedotettavaa, joten kiitos, jos jaksoit tänne asti lukea!
Toivotan pummivapaata ja rastien täyttämää kesää kaikille Siilin Rastin jäsenille!
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