JÄSENTIEDOTE 2021
1.3.2021

Kuhmon Peurat ry:n hallitus
Mika Kähkönen, puheenjohtaja

040 7155039

mikakahkonen(a)gmail.com

Urpo Piirainen, varapuheenjohtaja

0400 219197

urpo.piirainen(a)erapiira.fi

Marjut Kyllönen, sihteeri

0400 956326

marjut.kyllonen(a)pp.inet.fi

Taina Hyvönen

044 2807009

tainahyvo10(a)gmail.com

Arto Huotari

0442416533

arto.huotari(a)metsatkuntoon.fi

Mikko Immonen

045 6302015

immonen.ms(a)gmail.com

Pentti Manninen

040 5100525

pentti.manninen(a)pp2.inet.fi

https://kuhmonpeurat.sporttisaitti.com/
Vastuualueet:
Pj Mika Kähkönen: seuran johtaminen, tiedottaminen, KaiSu:ssa edustajana, nuorisotoiminta
Varapj Urpo Piirainen: KRV ry:ssä edustajana
Sihteeri Marjut Kyllönen: talous ja tiedottaminen
Mikko Immonen: lasten suunnistuskoulu, nuorisotoiminta
Pentti Manninen, Taina Hyvönen: kunto- ja terveysliikunta, Peurarastit
Arto Huotari: kartta-asiat
JÄSENREKISTERI
Seura pitää jäsenistään rekisteriä, jossa tietoina on jäsenen nimi, puhelinnumero ja
osoite/sähköpostiosoite. Seura ei luovuta jäsenten tietoja muille tahoille. Mikäli yhteystietosi
muuttuvat, ilmoita uudet tiedot sihteerille. Jäsenten yhteystietoja käytetään seuran asioista
tiedottamiseen eikä niitä luovuteta muille tahoille. Mikäli et halua, että sinulle tulee sähköpostiin
seuran tiedotteita, ilmoita siitä sihteerille, niin sinut poistetaan sähköpostilistalta.
JÄSENMAKSUT
maksetaan Kuhmon Peurojen tilille FI67 5177 0020 0059 10
➢ aikuiset 15€, viitenumero 20310
➢ 18-vuotiaat ja nuoremmat 10 €, viitenumero 20323

JÄSENEDUT JA KILPAILUOIKEUS
-

-

-

-

jäseniltä ei peritä Peurarasteilla maksua
Kuhmon Peurojen jäsenenä ja suunnistuslisenssin lunastamalla voit osallistua kansallisiin ja
kansainvälisiin suunnistuskilpailuihin
kilpailulisenssiä ei tarvita Peurarasteille, aluemestaruuskilpailuihin ja Jukolan/Venlojen
viestiin (seuran jäsenyys kuitenkin edellytetään näihinkin kilpailuihin)
kilpailulisenssi voi olla vakuutuksellinen tai ilman vakuutusta oleva ja se lunastetaan
urheilun tietojärjestelmä Suomisportissa (18-vuotiaille ja nuoremmille seura korvaa
lisenssin hinnan vapaamuotoista maksatuspyyntöä vastaan)
jokaisen on tarkistettava Suunnistusliiton IRMA-palvelusta omien tietojensa
ajantasaisuus ja päivitettävä sinne Emit-kortin ym. muutokset
matkakorvaukset: 20snt/km+1snt/lisählö/km am-kisoihin, arvokisoihin sekä nuorten
kuljettamisesta kisoihin, leireille ja tapahtumiin sekä KRV ry:n ja KaiSun kokousmatkoista;
matkakorvaus maksetaan, mikäli yhteiskuljetusta ei ole järjestetty.
seuran edustamistehtäviin ja koulutuksiin maksetaan korvausta (osallistumismaksut,
matkakorvaukset) hallituksen erillisellä päätöksellä.
ratamestareille korvataan 20snt/km rastien viennistä ja hakemisesta yhteensä neljä
matkaa (eli ”kaksi meno-paluuta”)
seura maksaa osallistumismaksut kilpailuihin, mutta yli 18-vuotiailta edellytetään seuran
talkoisiin osallistumista (esim. Peurarastien pitäminen, kilpailujärjestelyt, lasten- ja nuorten
ohjaaminen jne.), 70-vuotiaat ja sitä vanhemmat vapautetaan talkoovelvoitteista.
ulkomaille suuntautuvista kilpailumatkoista seura voi maksaa osallistumismaksun
hallituksen erillisellä päätöksellä
leirikorvaukset: lapsille ja nuorille korvataan puolet leirin hinnasta, suunnistajan
omavastuuosuus on puolet leirin hinnasta; leirikorvausten yläraja on 700€/henkilö

KILPAILUIHIN ILMOITTAUTUMINEN
Kilpailuihin ilmoittaudutaan IRMA-palvelussa. Myös am-kisoihin voi pääsääntöisesti ilmoittautua
IRMAssa, vaikka ei olisi kilpailulisenssiä kunhan on rekisteröitynyt sinne. Tee ilmoittautumiset
ajoissa. Jälki-ilmoittautumisia ei saa laittaa IRMAssa seuran maksettavaksi, vaan ne on
maksettava itse. Näin varmistat myös osallistumisoikeutesi kilpailuun. Seuran puolesta ei
seurata jälki-ilmoittautumisten tilannetta. Seuralta voi kuitenkin periä varsinaisen

osallistumismaksun osuuden jälkikäteen, jälki-ilmoittautumisen ylimääräinen osa jää suunnistajalle
itselleen maksettavaksi.

MATKAKORVAUSTEN ILMOITTAMINEN TULOREKISTERIIN
Seurojen ja yhdistysten täytyy ilmoittaa maksamansa päivärahat, ateriakorvaukset ja
kilometrikorvaukset tulorekisteriin. Tositteen (esimerkiksi matkalippujen ja taksikuittien)
perusteella maksettuja matkustamiskustannusten korvauksia ei ilmoiteta tulorekisteriin. Kun teet
seuralle km-korvauspyyntöä, kirjaa siihen tarkasti ajetut kilometrit, päivämäärät ja selitys mitä
matkaa korvauspyyntö koskee sekä henkilötunnus. Jos henkilötunnus puuttuu, korvausta ei voida
maksaa.
LISENSSI LUNASTETAAN SUOMISPORT-PALVELUSSA
Kilpailuihin ilmoittautuminen ja muut entiset toiminnot säilyvät edelleen IRMAssa, vain
lisenssimyynti siirtyy Suomisportiin.
Lisenssin lunastamisen ohjeita:
•
•
•

käyttäjän tulee rekisteröidä itsensä Suomisport-palveluun
jos olet jo rekisteröitynyt, kirjaudu sisään joko sähköpostiosoitteella tai puhelinnumerolla,
saat kertakirjautumiskoodin ja sen jälkeen voit valita haluamasi lisenssin
käyttäjän tulee tallentaa Suomisportista saamansa sportti-id-numero omiin tietoihinsa
IRMAssa, tällöin tieto lisenssin lunastamisesta siirtyy myös IRMAan. Tämä on edellytys
kilpailuihin ilmoittautumiseen IRMAssa.

Alaikäinen lapsi rekisteröidään huoltajan profiilin alle ja lisenssi lunastetaan hänelle huoltajan
profiilin kautta. KuPe korvaa 18-vuotiaiden ja nuorempien lisenssit maksatuspyyntöä ja kuittia
vastaan.
Saat apua kirjautumiseen Suomen suunnistusliiton verkkosivuilta.
PEURARASTIKALENTERI
Peurarastikalenteri julkaistaan KuPen nettisivuilla kevään aikana. Jo nyt voit ilmoitta Pentti
Manniselle ja Taina Hyvöselle, milloin voit olla ratamestarina.
PEURARASTIT
Peurarastit järjestetään tiistaisin ja niistä tiedotetaan paikallislehti Kuhmolaisessa
seuratoimintapalstalla. Ajo-ohje löytyvät KuPen varaston ilmoitustaululta (Kainuuntie 88, takapiha)
ja seuran nettisivuilta. Suunnistuskauden alussa tiedotetaan tarkemmin erityisjärjestelyistä, mikäli
niitä koronan vuoksi tarvitaan. Omatoimisuunnistusta järjestetään tulevanakin kesänä. Seuran
jäsenille Peurarastit ovat maksuttomat, muille 3€/kerta tai rastipassilla 20€/ koko kausi.
RASTILIPPU-PALVELU
Koko Suomen kuntosuunnistustapahtumat voi ilmoittaa Rastilippu-palveluun. KuPen on tarkoitus
saada ainakin Peurarastit näkyviin Rastilippu-palveluun.

JUKOLAN JA VENLOJEN VIESTI 19.-20.6.2021
Napapiiri-Jukolaan vuosi sitten ilmoittautuneiden joukkueiden ilmoittautumiset ovat siirtyneet
tälle vuodelle. KuPe on ilmoittanut kaksi joukkuetta molempiin viesteihin. Viime vuonna näihin
aikoihin Venloissa oli 8 nimeä ja Jusseissa 11 miestä, mutta tämän vuoden tapahtumaan täytyy
tehdä uudet vahvistukset osallistumisesta. Telttapaikka on edelleen SF36. Viesteihin halukkaat
voivat vielä ilmoittautua, varasuunnistajiakin tarvitaan. Jos haluat Jukola21 Whatsapp-ryhmään,
laita viestiä sihteerille.
KAINUUN RASTIVIIKKO 4.-9.7.2021
53. Kainuun rastiviikko kisataan Suomussalmella Haverisessa. Seuraava ilmoittautumisporras
sulkeutuu 31.5. ja seuran maksamana se on viimeinen mahdollisuus ilmoittautua kilpasarjoihin.
Avoimiin sarjoihin voi ilmoittautua myös kisaviikon aikana. Ja jos ilmoittauduit jo edellisvuoden
peruttuun tapahtumaan, tarkistathan että sarjasi on oikea tänä vuonna.
FIN5
Tämän kesän Fin5 kisataan Kuusamo/Posio –alueella 11.-16.7.2021. Tännekin ilmoittautuminen
IRMAssa, ilmoittautumisen viimeinen mahdollisuus seuran maksamana 31.5.2021.

AM-KISAT
16.5. am-sprintti ja partio, KaSu
30.5. am-keskimatka, RasHy
14.8. am-pitkä, PuolRy
18.9. am-yö, KuPe

SEURAOTTELU
Seuraottelu järjestetään Juuassa kesäkuussa.
KRV 2023 KUHMOSSA
Kainuun Rastiviikko 2023 järjestetään Kuhmossa. Alustavia neuvotteluja maanomistajien kanssa
käydään ja kilpailualue julkistetaan viimeistään kesän aikana.

Jos sait tämän jäsentiedotteen kirjepostina ja haluaisit siirtyä mieluummin sähköpostijakeluun,
ilmoita sähköpostiosoitteesi sihteerille.

Hyvää suunnistuskautta kaikille!

