
     Rasti-Jussit seurakirje 2019

  

 

Uutta kautta kohti  

Hiihtosuunnistuskausi alkoi helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna, eikä kevään 

ensimmäisiin kilpailuihinkaan ole aikaa enää, kuin noin kolme kuukautta. Seuramme 

urheilullinen menestys erityisesti AM-tasolla oli viime kaudella erinomaista ja sitä 

tavoitellaan myös alkavalla kaudella. Seuran uuden toimintalinjauksen myötä 

tulevina vuosina on tarkoitus tavoitella entistä parempaa menestystä myös SM-

tasolla sekä pääsarjoissa. Seurassa on aloittanut tämän vuoden alusta lukien 3-

vuotiset valmennusryhmät Valmennusryhmä (13-21 sarjalaiset) ja Venla-ryhmä (16-

21 sarjalaiset), jotka palvelevat tätä tarkoitusta.    

Suosittu lasten suunnistuskoulu (5-12 vuotiaat) jatkaa toimintaansa edellisten 

vuosien tapaan. Suunnistuskoulun yhteydessä on aina tarjolla harjoituksia myös 

muille nuorille suunnistajille. Seuran omat iltarastit alkavat 15.4.2019 Marttilan 

kartalta jatkuen aina 5.10.2019 saakka. Iltarasteja seura järjestää kaikkiaan 38 kertaa. 

Iltarasteilla otetaan kauden aikana käyttöön E-result tulospalvelu, josta tiedotetaan 

iltarastien pitäjille tarkemmin lähempänä. 

Seuran järjestämät tapahtumat ja kilpailut kaudella 2019: 

28.04.2019 Tuplasprintti, Keskusurheilukenttä 

01.05.2019 Vapputori  

18.05.2019 Pyöräsuunnistuksen SM-viesti, Törnävän koulu 

19.05.2019 Pyöräsuunnistuksen SM-keskimatka, Törnävän koulu 

21.7.2019 Ampumasuunnistuksen suunnistusradat, Jouppilanvuori 

01.09.2019 Salomon Trail Run (polkujuoksu), Jouppilanvuoren laskettelurinne 

Kuten edellä voidaan huomata tapahtumat painottuvat tällä kertaa kevään korvalle.  

Seuran toiminta pyörii talkoovoimin, eikä seuralla ole palkattua henkilökuntaa, joten 

talkooväkeä tarvitaan kaiken seuran toiminnan pyörittämiseen. Toivommekin, että 

kaikki kantavat kortensa kekoon ja osallistuvat talkoolaisena em. tapahtumiin sekä 

kaiken muunkin seuran toiminnan pyörittämiseen. Me kaikki yhdessä teemme 

meidän oman seuramme toiminnan ja seuramme toiminta on niin hyvää, kuin me 

jäsenet siitä teemme.  

 



Jäsenmaksut ja kilpailijamaksu 

Seurassa on päätetty uudistaa käytäntöjä ja ottaa käyttöön kilpailijamaksu. Seura on 

tehnyt viime vuosina merkittäviä tappioita lukuunottamatta viime vuotta (Fin5 viikko 

josta suuri kiitos talkoolaisille) ja uudella järjestelyllä tuloja pyritään 

tasapainottamaan paremmin vastaamaan vuotuisia juoksevia menoja. Maksetut 

osanottomaksut ovat seuran ylivoimaisesti suurin yksittäinen menoerä ja järjestelyllä 

tuloja kohdennetaan sille toimialalle, joka aiheuttaa eniten menoja. Jatkossakin seura 

on kuitenkin vahvasti meidän kaikkien seura, joka tukee ja edistää meidän kaikkien 

suunnistusharrastusta.    

Kilpailuissa käyvät seuran jäsenet maksavat kausimaksun 50 euroa/vuosi, jonka 

maksaneille seura maksaa kilpailuiden osallistumismaksuja 250 euroon saakka 

vuodessa. Seuran maksamista kilpailuista on rajattu pois entiseen tapaan rastiviikot 

sekä tunturisuunnistus.  

Viestiosallistumiset AM ja SM-viesteihin sekä partiokilpailuun seura maksaa ilman 

rajoitusta. Näitä viesti- ja partiokilpailujen osanottomaksuja ei lasketa em. 250 euron 

määrään mukaan.   

Valmennusryhmäläisten kausimaksu on 120 euroa eivätkä he maksa em. 50 euron 

kausimaksua kuten eivät myöskään alle 12 vuotiaissa tai sitä nuoremmissa sarjoissa 

kilpailevat. Suunnistuskerhon kausimaksu on 60 euroa eivätkä suunnistuskerholaiset 

maksa em. 50 euron kausimaksua.    

Jukolan viesti osallistuminen ja seuran telttapaikat ja tuulisuoja ovat myös 

maksuttomia seuran jäsenille. Matkakulut Jukolan viestiin jokainen maksaa itse.  

Edellä mainitut edut edellyttävät aktiivista osallistumista seuran talkootyöhön. Voit 

ilmoittautua talkoisiin seuran nettisivuilta tai suoraan eri kilpailujen johtajille.  

Lopuksi  

Tavoitteena on kehittää seuramme toimintaa edelleen ja tätä varten toteutamme 

talven aikana jäsenkyselyn, jossa seuran www-sivujen kautta on mahdollisuus antaa 

palauteta ja esittää kehittämistoiveita ja ideoita.  

Toivotamme kaikille nautinnollisia suunnistuselämyksiä ja menestystä kisoihin.   

 

Rasti-Jussit r.y:n johtokunta   

 

 

 

 

 



Rasti-Jussit r.y   Jäsen- ja kausimaksujen maksaminen 

Y-tunnus 0230190-7 

merkitty ennakkoperintärek.   

 

  

 

Viite  1232 

 

Tiliyhteys  FI22 5419 0120 3321 47 / Rasti-Jussit - jäsenmaksut 

Eräpäivä   1.3.2019 tai viimeistään ennen ensimmäiseen kilpailuun 

osallistumista   

 

  Valitse ao. maksuista  

  Jäsenmaksu (henkilöjäsen)   30,00 

  Perhejäsenmaksu (perheessä useampi jäsen) 50,00 

  Kausimaksu     50,00  
Kaikki sarjoissa H/D 13 ja vanhemmat kilpailevat 
Kausimaksu maksetaan jäsenmaksun lisäksi  
(Ei suunnistuskerholaiset eikä valmennusryhmä, joilla 
on omat erilliset maksunsa) 

 

  Kannatusjäsenmaksu   50,00 

 

   Maksut yhteensä   _____ 

 

 

Jäsen- ja kausimaksusta ei tule erillistä laskua. Maksut pyydetään 

maksamaan edellä olevien tili- ja viitetietojen mukaisesti.  

Perhejäsenmaksun maksavia pyydetään ilmoittamaan Eeva-Liisalle 

perheenjäsenten nimet ja syntymäajat sähköpostilla - 

eevaliisa.korkeakangas@gmail.com.   

 


