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Vuosikokous 2017/Tiivistelmä

Aika:

6.5.2017

Paikka:

Hotelli Alba, Jyväskylä

Läsnä:
Hannu Yli-Huumo
Jukka Havumäki
Tuula Havumäki
Tero Tuhkanen
Matti Suhonen

Petri Roininen
Anita Roininen
Jarkko Happo

1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Yli-Huumo avasi kokouksen klo 11:00.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Hallituksen kokoonpano
Hallituksen sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi valittiin hallituksen
ulkopuolelta Tuula Havumäki ja varapuheenjohtajaksi Jukka Havumäki.
4. Taloustilanne
Käytiin läpi yhdistyksen tämän hetkinen taloustilanne, joka on hyvä.
5. Toimintasuunnitelma 2017-2018
 7.10.2017 koulutuspäivä Jyväskylässä
 koulusta kisajärjestäjille mm merkkaamisesta
 koulutusta aloittaville kuljettajille
 ensiapukoulutusta
 keskustelua 2018 kilpailuista
 Rovaniemen Kelkkamessujen yhteydessä tiedotustilaisuus
4.11.2017, jaetaan ilmaiset liput osallistujille
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Ajokauden avajaistapahtuma Sallatunturilla 6.12.2017
 jatketaan samalla konseptilla, ilmoitetaan safarista
tarkemmin
 haetaan Suomi 100 v statusta, selvitetään Sallan kunnasta
mitä tapahtumia on ja saisko esim seppeleenlaskun
yhdistettyä
19.-21.1.2018 koko perheen kelkkatapahtuma Rokualla, samalla
kaavalla kuin viime vuonna. Su aamuna lasten kilpailu jäällä pikku
kelkoilla.

6. Kilpailukalenteri 2018
SM Sprint:
1. SM-Sprint
2. SM-Sprint
3. SM-Sprint

9.2.2018, Hyrynsalmi (Ukkohalla)
10.2.2018, Iisalmi
7.4.2018, Gaalan yhteydessä

3.2.2018 Kauden avauskilpailu Kauhajoki-Sprint (kansallinen)
4.2.2018 Kansallinen Sprintti tai Cross Country SM-kilpailu Soini, (mikäli
lumitilanne on hyvä ajetaan kisa CC SM-kisana)

SM Enduro 2018
Kisat ajetaan 4 osakilpailun sarjana, kuten kuljettajat ovat toivoneet:
1. SM-Enduro
2. SM-Enduro
3. SM-Enduro
4. SM-Enduro

24.2.2018, Karstula (varapaikka Ilomantsi lumitilanteen vuoksi)
3.3.2018, Vaala
17.3.2018, Rovaniemi
24.3.2018, Salla

Päätettiin, että kaudella 2018 ei SMK:n toimesta järjestetä Pro luokan ”raha
sarjaa”, jos kilpailijat haluavat sen järjestää niin toteuttavat itse.

7. Yhdistyksen tiedottaminen/viestintä
Anita Roininen hoitaa tiedottajan tehtävät. Anita esitteli toimenpiteitä
näkyvyyden parantamiseen:



Logon muutos
SMK:n yhtenäiset kyltit, jotka Anita hoitaa kilpailuun.
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Kilpailumerkit (reittimerkit) omalla logolla, joita lainataan
kilpailunjärjestäjille
banderollit varikkoalueelle 3 kpl (ym tilaisuuksiin)

Tiedottaminen kilpailuista, ennen ja jälkeen kilpailun haastattelut
kilpailun järjestäjiltä ja kilpailijoilta. Valmiita juttuja tarjotaan
paikallislehtiin yms. Anita hoitaa Enduro kisat, Jarkko auttaa Sprinteissä.
Nettisivujen päivittämisen hoitaa Anita. Mietitään yhteistyössä sivujen
rakennetta.
8. Yhdistyksen julkisuuskuvan parantamisen toimenpiteet
Keskusteltiin positiivisen julkisuuskuvan luomisesta.
9. Sport 90-luokan tulevaisuus, rajoittimet
Luokalla tällä hetkellä SM arvo, mutta kuljettajia vähän. Voitaisiin ottaa
luokkaan mukaan 600 vakio kelkat, joihin asennettu Half Trotle rajoitin.
Myös 500 nestekelkkaan hyväksytään Power Commander. Matti ja Petri
hoitaa säännöt kuntoon tältä osalta hyvissä ajoin ennen kisakautta.
10. Uusi Juniori luokka 8-12 v + SM luokat kaudella 2018
Päätettiin lopettaa Juniori luokka 8-12 v luokka.
SM-luokat pidetään ennallaan.
11. Yhteistyö Alfa TV:n kanssa kaudella 2018
Kauden 2017 lähetyksillä oli todella hyvät katsojaluvut. AlfaTV on
kiinnostunut tekemään lähetykset myös 2018 kaudella, lähetyksen kesto
olisi 45-60 min. Tarjous 4:n kilpailun televisioinneista 12000 t € (alv 0%),
joka EKlle kamera. Uusittaisi alkutraileri, AlfaTV toteuttaa. Päätettiin
hyväksyä tarjous. Juontoja pitää parantaa ja tiedottamista kilpailun
kulusta juontajalle parannetaan.
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12. Gaala 2018
Kauden päätös Gaala 7.4.2018, jonka yhteydessä 3. SM-Sprint. Pikku
Syöte on tarjonnut paikkaa käyttöön ajankohtana, kisa voidaan järjestää
rinteessä. Varaavat koko hotellin (250 hlöä), hyvä tarjous majoituksesta ja
illallisesta. Pikku junnuille tehdään myös päätöskisa (vastaava kuin
Rokualla).
Päätettiin valita Pikku Syöte Gaala paikaksi.
13. Valtion apu
Valtionapua saatiin 10000 € toiminnan kehittämiseen, mikä on min 80%
hankkeen kustannuksista. Hankkeeseen kuuluvia kustannuksia tulee
lokakuun koulutuksesta, turvallisuuteen (mm kilpailujen merkkaus)
liittyvissä asioissa.
Petri selvittänyt kilpailijoiden paikannusjärjestelmää turvallisuutta varten,
kustannusarvio 25 t€. Kisakohtainen lisenssi 1090 €. Myös hätäpainike,
sekä mahdollisuus todentaa kuljettajan toisen kuljettajan avustamiseen
käytetty aika. Päätettiin että kustannus on niin suuri, että haetaan ensi
vuonna valtionapua nimenomaan tälle hankkeelle.
14. Lisenssit ym muut maksut
Lisenssimaksu pidetään ennallaan. Kisanjärjestäjiltä ei vaadita 5 €
kuljettajamaksua, mutta kisajärjestäjät maksavat itse tulospalvelun
kokonaan. Jatkossa maksetaan kilpailunjärjestäjille myös ambulanssi ja
sen henkilökunta.
15. Säännöistä
Pro luokka haluaa etteivät lähde Masters-luokkaa ennen. Muutetaan
sääntöihin.
Sääntöihin kirjataan kypäräkameran kiinnittämisestä, hyväksytään vain
tarra kiinnitys.
Luokitukset täytyy saada valmiiksi toukokuussa, julkaistaan 15.6.2017
mennessä. Kiinteästä kilpailunumeroinnista luovutaan.
CC:n sääntöihin selvennys varikkopysähdyksen pakollisuudesta.
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16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 14:00.

