SUUNAVÕTT
Orienteerumisklubi JOKA arengukava 2021-2025
I

Järvamaa orienteerumise ja JOKA areng ning hetkeseis

Orienteerumisklubi JOKA (JOKA) tegutsemispiirkond on eelkõige Järvamaa, mis aga
ei ole piiranguks meie tegevuse ja liikmelisuse laienemiseks.
JOKA arengukava koostamisel on lähtutud klubi põhikirjast, Järvamaa spordi
arengukavast, Eesti Orienteerumisliidu ja Eesti Olümpiakomitee arengusuundadest
ning Eesti Spordiseadusest.
Arengukava on koostatud 5 aastaks, kusjuures peale iga lõppenud aastat antakse
hinnang klubi tegevusele ning vastavalt vajadusele ja uuele olukorrale viiakse sisse
muudatused arengukavas ja täpsustatakse tegevuskava.
JOKA-sse kuulub kaks juriidilist isikut, SK ESTO ja OK Järva Karud ning 83
füüsilist isikut.
Eelmise arengukava perioodil korraldas JOKA järjepidevalt Järvamaa meistrivõistlusi
orienteerumise tava- ja sprindirajal ning valikorienteerumises, Järvamaa koolinoorte
MV valikorienteerumises, Järva mängude orienteerumisvõistlusi. Igal aastal viidi läbi
8 etpilist Järvamaa orienteerumisteisipäevakute sarja. Samuti korraldab
orienteerumisklubi JOKA Türi Metsajooksu ning koostöös Türi Spordiklubide
Liiduga Türi suusatamise seeriavõistlusi.
Rahvusvahelise ja vabariikliku tasemega võistlusi korraldati nimetatud peroodil
järgnevalt:
2016 – Eesti linnade ja valdade suvemängude orienteerumisvõistlus Mädara
Kellissaares, üleriigilise skautide ERNA retke orienteerumisülesanne
Kõrvemaal;
2017 – rahvusvaheline maailma edetabeli võistlus (World Ranking Event) Suunto
Games Valgehobusemäel, Eesti sprindikarika etapp Koigis, üleriigilise
skautide ERNA retke orienteerumisülesanne Kõrvemaal;
2018 – Eesti MV orienteerumiuses öisel tavarajal Tääksis;
2019 – vabariiklik orienteerumise 60. Jüriööjooks Viljandis;
2020 – Eesti MV orienteerumises lühirajal ja teatejooksudes Vetlas, Eesti MV
orienteerumises pikal rajal Valgehobusemäel, Eesti omavalitsuste
suvemängude orienteerumisvõistlused sprindis ja sprinditeates Paides.
Eelmise arengukava perioodil valmis või uuendati Järvamaal 10 orienteerumiskaarti.
Orienteerumissporti harrastatakse klubis nii tipp- kui harrastusspordi tasemel, alates
noortest kuni seenioride vanuseklassideni. Türi Spordiklubide Liidus töötab osalise
koormusega orienteerumistreenerina Kaarel Kallas ja Ambla spordiklubis Reimo
Kaasiku.

VISIOON aastani 2025
Igal Järvamaalasel on võimalus harrastada orienteerumissporti ja
saada selleks algõpetust
JOKA missioon on Järvamaa orienteerumisspordi traditsioonide säilitamine ja
arendamine.

II

Üldsuunad
1. JOKA on isemajandav ja sõltumatu Järvamaa orienteerumissporti
koordineeriv ja korraldav organisatsioon.
2. Kõigil Järvamaalastel on võimalus harrastada orienteerumissporti
3. Orienteerumine on Järvamaal positiivse ja areneva ala mainega.
4. JOKA tegevus vastab oma liikmete vajadustele ning pakub mõnusat ning
mitmekesist ühistegevust.
5. JOKA osaleb aktiivselt Eesti orienteerumiselus, osaleb Eesti ja
rahvusvahelise orienteerumiskalendri ja tiitlivõistlustel ning korraldab
neid.
6. JOKA koordineerib noorte orienteerumistegevust Järvamaal.
7. JOKA toetab koolides orienteerumise algõpetuse läbiviimist.
8. JOKA korraldatavad üritused on heal tasemel.
9. JOKA tegeleb oma liikmete kaudu kõigi Eestis harrastatavate
orienteerumisaladega ja korraldab neid.

III
Klubitegevus
(organisatsioon,
majandustegevus, rahastamine, koolitus)
Eesmärgid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tegevused:
1.1
1.2
1.3

2.1
2.2

liikmed,

juhtimine,

ühistegevus,

Klubi tegevus vastab tema liikmete vajadustele ja pakub neile
mitmekesist klubilist tegevust.
Järvamaa orienteerumishuvilistel on võimalus osaleda klubi tegevuses.
Klubi tegutsemises ja juhtimises on tagatud järjepidevus ning klubi
parimate asjatundjate kaasatus ja oma liikmete koolitus.
Klubil teeb koostööd klubiliikmete elukohajärgsete omavalitsustega.
Klubil on piisavalt vahendeid oma arenguprogrammi ja põhikirjaliste
eesmärkide elluviimiseks.
Klubi liikmed tunnevad end “ühtse perena” ja on rahul klubisse
kuulumisega.
Oma liikmete ja ühiskonna huvides mitmesuguste tegevuste
korraldamine.
Info andmine klubi- ja orienteerumistegevuse kohta ning oma liikmete
osaluse koordineerimine nendes tegevustes.
Klubi tegevuse planeerimisel lähtutakse liikmete arvamustest ja
soovidest.
Klubi
tegevuse kohta info andmine
kõigile
orienteerumishuvilistele.
Klubi võistlused ja päevakud on avatud kõigile huvilistele.

Järvamaa

3.1
3.2
3.3
3.4
4.1

4.2
4.3
4.4

Omavalitsuste teavitamine nende elanike, klubi liikmete, osalemisest,
tegevusest ja saavutustest klubi liikmena ning orienteerumisspordis
üldse.
Koostöö
tegemine
kohalike
omavalitsuste
kultuurija
haridusasutustega ning kultuuri ja spordiga tegelevate ametnikega.
Klubi osalemine Järvamaa spordi arengukava ja -suundade
väljatöötamisel.
Omavalitsustele korrektsete aruannete esitamine toetuste kasutamise
kohta.

5.5

Erinevate teenuste müümine orienteerumis- jt. huvilistele
Ühiskonna poolt jagatavate vahendite jaotuse jälgimine, et klubi saaks
sellest osa.
Iseseisvalt vahendite hankimine oma põhieesmärkide saavutamiseks.
Projektide kirjutamine ja vahendite taotlemine erinevatelt sihtasutustelt
ja fondidelt.
Klubi tegevust toetavate sponsorite otsimine.

6.1.
6.2.
6.3.

Klubi kõigil liikmetel võimalus osaleda klubi tegevuses.
Erinevate ühisürituste korraldamine ja traditsioonide kijundamine.
Klubi sümboolika jms järjepidav uuendamine

5.1
5.2
5.3
5.4

IV

Klubisisese tööjaotuse väljatöötamine ja elluviimine, kaasates klubi
töösse enam aktiivseid klubiliikmeid.
Klubi juhtimisse noorte kaasamine.
Erinevate klubitöö valdkondade asjatundjate esitamine klubi juhatuse
liikmekandidaadiks.
Klubi liikmete ning uute võimalike klubitöö liidrite koolitamine.

Noortetegevus

Eesmärgid:
1.
2.
3.

Tegevused:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Noorte orienteerumisspordi harrastajate järjepidev lisandumine
Järvamaal.
Võimalikult paljudele Järvamaa noortele orienteerumise põhitõdede
õpetamine koolis.
Klubi noororienteerujate heal tasemel ettevalmistus, mis on eelduseks
kõrgetasemelisteks tulemusteks saavutusspordis.
Noororienteerujatele treeningute ja aastas vähemalt kolme klubi noorte
treeninglaagri korraldamine.
Orienteerumisspordi väärtustamine noorte jaoks, et see on atraktiivne
spordiala, mis arendab neid nii vaimselt kui füüsiliselt.
Meeldiva ajaviite, seltskonna, muljete ja haarava tegevuse pakkumine
Erinevale vanusele ja orienteerumisoskustele vastava mitmekülgse
aastaringse noortetegevuse pakkumine.
Noortele võimaluse andmine tegevuseks klubis ning lastevanemate
kaasamine noortetöösse.
Orienteerumise kui spordiala tutvustamine maakonna koolides ning
noorte kaasamine treeningutesse.

1.7

Ülemaailmse orienteerumispäeva ürituste läbiviimine erinevates
Järvamaa piirkondades ja koolides.

2.1
2.2

Kehalise kasvatuse õpetajatele koolituspäevade korraldamine.
Nende koolide toetamine ja abistamine, kes soovivad kehalise
kasvatuse tundides läbi viia orienteerumisõpet.
Abi pakkumine koolidele orienteerumisürituste korraldamisel.
Järvamaa koolinoorte orienteerumise meistrivõistluste korraldamine.

2.3
2.4
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

V

Orienteerumise õpetatamine metoodiliselt õigesti ja treeningute väga
mitmekülgne läbiviimine.
Klubi noortetreeneritele täiendkoolitustel osalemise võimaldamine
Võimalikult heade tingimuste loomine andekate noorsportlaste
arenguks.
Noortespordi toetamine , arvestades klubi võimalusi ja noorsportlaste
tulemuslikkust.
Noorsportlaste kohustusliku arstliku kontrolli korraldamine.

Rahvasport

Eesmärgid:
1.
2.
3.

Tegevused:
1.1
1.2
1.3

Kõigil huvilistel on jätkuvalt võimalik
orienteerumise rahvaspordi sariüritusel.
Ühel päevakul osaleb keskmiselt üle 60 inimese.
Uute huviliste toomine orienteerumissporti
tegevuste (reklaam, algajate koolitus jne)

osaleda
läbi

Järvamaa

mitmesuguste

Järvamaa orienteerumisteisipäevakute sarja läbiviimise jätkamine.
Kõigile huvilistele klubi kalenderplaani avaldamine ja kättesaadavaks
tegemine.
Uute rahvaspordivõistlusteks sobivate maastike kaardistamine.

2.1, 3.1. Vahetu võistluste eelse info levitamine meedias (ajaleht, raadio,
internet) ja päevakute reklaamkalender koolidesse, stendidele jne
2.2, 3.2. Koostöö tegemine teiste rahvaspordiga tegelevate organisatsioonide
ja klubidega.
2.3, 3.3. Transpordivõimaluse pakkumine teisipäevakutel osalemiseks.

VI

Saavutussport

Eesmärgid:
1.
2.
3.
4.
Tegevused:
1.1.

Medal Eesti meistrivõistlustelt eliitklassis orienteerumise teatejooksus
Klubi treeninglaagri ja ühistreeningute korraldamine
Tulemuslikkusele suunatud klubi sportlaste sportliku tegevuse
toetamine.
Heal tasemel Järvamaa meistrivõistluste korraldamine.

Andekate ja eeldustega noorsportlaste motiveerimine treeningute
jätkamiseks põhiklassis, kõrgete saavutusspordi eesmärkide nimel.

1.2.

2.1.
2.2.
3.1.
3.2.

4.1.
4.2.

VII

Järvamaa MV korraldustaseme nn.standardi väljatöötamine.
Järvamaa MV võistlusalade koordineerimine ja juhendite korrastamine

Kaardistustegevus

Eesmärgid:
1.
2.
3.
4.
Tegevused:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

VIII

Klubi nn. esindusteami loomine ja kinnitamine ning neile
soodusvõimaluste loomine treeningtöös ja võistlustel osalemiseks ning
treening- ja võistlusvahendite soetamiseks.
Ühistreeningute ja –laagrite süsteemi loomine ja korraldamine.
Laagrite ja treeningute toetamine klubi vahendite või erinevate
projektide kaudu.
Sportlastel on võimalik saada treeneri nõustamist sportliku
ettevalmistuse läbiviimisel.
Tulemuslikkust arvestava toetussüsteemi väljatöötamine klubi
sportlastele.

Järvamaal on orienteerumiskaarte erineva tasemega
orienteerumistegevuseks.
Süsteemne maastike kaardistamine ja nende kasutamine
Orienteerumisõpetuse läbiviimisest huvitatud koolidele koolikaart.
Kaardistajate arvu suurendamine.

1.6

Vahendite hankimine orienteerumiskaartide valmistamiseks.
Kaardijoonistajate koolitamine ja motiveerimine.
Koostöö kohalike omavalitsuste ja maaomanikega.
Uute maastike ja kaardistusvõimaluste otsimine maakonnas.
Olemasolevate kaartide uuendamine Maa-ameti alustel ja Lidar
andmetel
Digitaalse kaartide arhiivi loomine.

2.1

Järvamaa maastike ja kaartide kasutamise kava koostamine

3.1.
3.2.
3.3.

Koolide abistamine koolikaartide valmistamisel.
Koolide abistamine orienteerumispäevade läbiviimisel koolides.
Orienteerumise algõppe koolituse korraldamine õpetajatele.

4.1.
4.2.

Osalemine EOL-I kaardistajate seminaridel
Klubi praktilise kaardistajate koolituse läbiviimine ja praktilise
kaardistustöö võimaluse pakkumine.

Infotegevus

Eesmärgid:
1.
2.
3.
4.
Tegevused:

Informatsioon klubi tegevusest ja liikmete saavutustest on kättesaadav
kõikidele Järvamaa elanikele.
Klubi elektroonilise kodulehe järjepidev uuendamine
Hästi toimiv klubisisene infovahetus.
Klubi arhiivi ja kroonika pidev korrastamine.

1.1
1.2
1.3
1.4.
2.1
2.2

3.1
3.2
4.1.
4.2.
4.3.

Orienteerumisinfo ja artiklite edastamine kohalikule meediale.
Konkreetsete persoonide leidmine, kes annavad infot orienteerumis- ja
klubitegevuse kohta.
Meedia esindajate kutsumine oma üritustele ja neile kontaktpersooni
määramine, kes ala ja tegemisi tutvustavad ning infot annavad.
Orienteerumise kajastamine kohalikus/vabariiklikus meedias.
Persooni(de) leidmine ja motiveerimine klubi elektroonilise
kodelehekülje järjepidevaks uuendamiseks.
Pidevalt uue info, piltide ja uudiste edastamine kodulehe
administreerijale.
Klubi juhatuse otsuste, kalenderplaanide, ürituste kavade jne
kättesaadavus kõikidele klubi liikmetele.
Klubisisese infolisti korrektne toimimine.
Persooni(de) leidmine ja motiveerimine pidevaks tegutsemiseks klubi
arhiivi ja kroonika korrastamisel.
Vajalike algmaterjalide korrektne jõudmine arhiivi.
Teisipäevakute 45. aastapäeva trükise väljaandmine

Kinnitatud klubi 2021.aasta kevadisele üldkoosolekule.

TEGEVUSPLAAN 2021 – 2025
1.
1.1.1

Klubitegevus
pidev

juhatus, president,
kodulehe haldaja

oktoober

juhatus, president,
tegevuste juhid
juhatus , president

1.1.4

Klubi annab oma liikmetele infot orienteerumissündmuste ja klubi tegevuse ning ürituste kohta
Klubi järgmise aasta tegevuskava ja kalenderplaani väljatöötamine
Järvamaa teisipäevakute 45.aastapäeva
tähistamine
Klubi toetajate tänamine aasta lõpuüritusel

1.2.1

Info andmine meediale klubi tegevusest

pidev

1.2.2

Info teavitamine klubi liikmeks astumise
võimaluse kohta
Klubisisese tööjaotus täpsustamie ja fikseerimine ning aktiivsete ja asjatundlike klubiliikmete kaasamine klubitöö alalõikude juhtimisse.
Klubi üldkoosoleku kokkukutsumine 2x aastas.
Klubi juhatuse koosolekute toimumine vähemalt 2x aastas
Klubi juhatuse kõigile liikmetele kindla
vastutusala kinnitamine
Noorte esindaja kutsumine klubi juhatuse koosolekutele
Klubi liikmetele info andmine koolitusvõimaluste kohta ning osalemise soovitamine

pidev

juhatus , president,
tegevuste juhid
juhatus, liikmed

veebruar

juhatus, president

eriplaan

juhatus

eriplaan

president

veebruar

juhtus, president

pidev

president

eriplaan

president, kontaktisik

Klubiliikmete elukohajärgsetele omavalitsustele info andmine nende elanike saavutustest ja tegevusest klubis ja orienteerumises.
Klubi aktiivne osalemine Järvamaa Spordiliidu, Türi SKL-i ja EOL-i töös.

detsember

juhatus, president

pidev

juhatus, president

Klubi taotleb vahendeid ja sõlmib koostöölepingud järgmiste partneritega:
- Järvamaa Spordiliiduga
- Eesti Orienteerumisliiduga
- Türi SKL-ga
- KOV-dega
Uute koostööpartnerite ja toetajate otsimine
ja nendega koostöölepingute sõlmimine
Õigeaegne ja korrektne aruandluse andmine
saadud toetuste kasutamise kohta.
Klubi taotleb oma tegevuseks lisavahendeid
erinevate projektide kaudu
Klubi teenuste hinnakirja täpsustamine ja
kinnitamine

eriplaan

juhatus, president,

detsember
detsember
detsember
eriplaan
pidev

juhatus , liikmed

1.6.1 Klubi atribuutika jms vahendite täiendamise

veebruar

1.1.2
1.1.3

1.3.1

1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6

1.4.1

1.4.3

1.5.1

1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5

oktoober
2021
eriplaan

eriplaan
eriplaan
märts

juhatus , president

president, raam.pid,
teg.juhid
president, juhatus,
tegevuste juhid
juhatus, president,
tegevuste juhid
juhatus

plaanimine
1.6.2. Klubi riiete jms muretsemine

2.

eriplaan

juhatus, tegevuste
juhid

K.Kallas, P.Poopuu,
Noorte juhendajad
K.Kallas, P.Poopuu,
noorte juhendajad
K.Kallas, P.Poopuu,
R.Kaasiku
juhatus, üldkoosolek

Noortetegevus

2.1.1

Klubi noortelaagrite korraldamine 3x aastas

eriplaan

2.1.2

Noorte ühistreeningute korraldamine vähemalt 2x nädalas
Noorte treeningute nõustamine klubi treenerite poolt
Noorte esindaja valimine klubi juhatusse

eriplaan

2.1.3
2.1.4
2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.3.2
2.3.3

2.4.1.

2.5.1.
2.5.2.
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.6.7.
2.5.2
2.5.3

3.

pidev
märts

Info edastamine Järvamaa kehalise
eriplaan
kasvatuse õpetajatele EOLi koolituspäevadest
Nende koolide toetamine ja abistamine, kus
eriplaan
soovitakse läbi viia orienteerumisõpetust
Koolikaardist huvitatud koolide abistamine
eriplaan
kaardi valmistamisel
Koolide abistamine orienteerumispäevade
eriplaan
läbiviimisel
Koolidesse info andmine noorte orienteemärts,
rumistreeningute toimumise aegade kohta
september
ning huviliste kutsumine treeningutele.
Projektide algatamine, et leida vahendeid koolidele eriplaan
koolidele orienteerumisõpetuseks vajalike vahendite
muretsemiseks ja koolituste korraldamiseks
Järvamaa koolinoorte valikorienteerumise
aprill
meistrivõistluste korraldamine
Järvamaa koolides orienteerumisevõistluste
märts
reklaamimine
Klubis uute võimalike noortejuhendajate
pidev
leidmine ja koolitusse suunamine
Noortejuhendajate koolituse toetamine
pidev
Klubi treenerite litsentsieksami tasu
eriplaan
maksmise toetamine.
Andekatele noortele toetuse tagamine võimaeriplaan
likult heal tasemel treeningettevalmistuse tagamiseks
Noorte toetamine osalemisel Eesti koondise
eriplaan
poolt korraldatavates laagrites ja võistlustel
Kord aastas klubi noortele kohustuseriplaan
liku arstliku kontrolli korraldamine
Noorte võistlustest osavõtu koordineerimine
eriplaan
ja toetamine
Noorte ettevalmistus ja osavõtt Eesti MV-st
eriplaan
Tüdrukute osakaalu suurendamine noorte treening- pidev
rühmades

P.Poopuu
juhatus, K.Kallas,
P.Poopuu
juhatus,P.Poopuu
juhatus , K.Kallas,
P.Poopuu
K.Kallas, P.Poopuu,
R.Kaasiku
P.Poopuu, K.Puusepp,
K.Kallas
juhatus, K.Kallas
K.Kallas, P.Poopuu
juhatus , president
juhatus
juhatus
juhatus
juhatus, K.Kallas,
P.Poopuu
K.Kallas, P.Poopuu
juhatus, K.Kallas,
P.Poopuu, R.Kaasiku
K.Kallas, P.Poopuu
K.Kallas

Rahvasport

3.1.1 Järvamaa orienteerumisteisipäevakute korraldamise jätkamine

kalender

juhatus, päevakute
pealik

3.1.2 Klubi rahvaspordiürituste kalendri koostamine ja
juhendite korrastamine
3.1.3 Järgmiste rahvaspordiürituste korraldamine
Järvamaal:
Orienteerumisteisipäevakud (8 päevakut + finaal)

3.1.4

3.1.5
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3.2

4.

Öine O-jooks “Öökulli lend”
Türi Metsajooks
Lepingute sõlmimine RMK metskondade ja
omavalitsustega rahvaspordiürituste
korraldamiseks
Erinevatest rahastamisallikatest vahendite
taotlemine rahvaspordiürituste korraldamiseks
Transpordi korraldamine teisipäevakutele
Vahetu võistluste eelse info levitamine
meedias
Operatiivsem info edastamine meediasse ja
kodulehele rahvaspordi üritustest
Avatus uute võimalike rahvaspordiürituste
korraldamiseks

5.1.1

juhatus, päevakute
pealik

kalenderplaan päevakute peakorraldaja
aprill
juhatus
september
K.Kallas
märts
K.Aun

eriplaan

president

aprill
juhatus , K.Kallas
kalenderplaan päevakute pealik,
president
kalenderplaan päevakute pealik,
president
pidev
juhatus, tegevuste
juhid

Saavutussport

4.1.1 Klubi tippsporti pürgivatele sportlastele
algava hooaja toetus- ja motivatsioonisüsteemi põhimõtete kinnitamine
4.1.2 Klubi nn.esindusteami loomine ja neile
soodustingimuste võimaldamine võistlustel ja treeningutöös osalemiseks
4.1.3 Laagrite ja ühistreeningute korraldamine
4.1.4 Võistlustel osalemise koordineerimine:
4.1.4.1 EMV-d
4.1.4.2 Järvamaa MV
4.1.4.3 Jüriöö
4.1.4.4 Venla ja Jukola Viesti
4.1.4.5 WMOC
4.3.1 Järvamaa orienteerumise kalenderplaani koostamine
4.3.2 Järvamaa MV maastike ja korraldajate leidmine ja
kinnitamine
4.3.3 Järvamaa MV juhendite ülevaatamine ja
kinnitamine
4.3.4 Järvamaa MV korraldamine
4.4.1 Eesti orienteerumise tippvõistluste korraldamise ja selleks sobilike maastike planeerimine kuni aastani 2025
4.5.
Vabariiklike ja rahvusvaheliste võistluste korraldamine

5.

november

november

juhatus, P.Poopuu

oktoober

juhatus, P.Poopuu.
T.Tähnas

eriplaan

P.Poopuu, T.Tähnas

kalenderplaan
kalenderplaan
kalenderplaan
kalenderplaan
kalenderplaan
november
november

T.Tähnas, K.Kallas
K.Kallas
T.Tähnas, K.Kallas
T.Tähnas
K.Keevend, S.Poopuu
juhatus, teg.juhid
juhatus, president

november

juhatus, peakorraldaja

kalenderplaan peakorraldajad, juhatus
veebruar
juhatus, K-L.Minn

eriplaan

juhatus, võistluse
peakorraldajad

pidev

Paul Poopuu

Kaardistustegevus
Olemasolevate digikaartide koopiate valmistamine ja arhiveerimine

5.1.2
5.2.1
5.4.1
5.4.2

Maastike kaardistused ja arvutijoonised
Järvamaa maastike ja kaartide kasutamise
kava 2021-2025 koostamine
Osalemine EOL kaardistajate seminaridel
Uute kaardistajate kaasamine praktilisse
kaardistustöösse

6.

Infotegevus

6.1.1

Meedia esindajate kutsumine orienteerumisüritustele
Klubi kodulehe järjepidev uuendamine
Klubi juhatuse ja üldkoosoleku otsuste
avalikustamine kõigile klubi liikmetele
Klubi arhiivi edastatavate algmaterjalide
nimekirja ning edastamisprotsessi täpsustamine
Klubi iga-aastse kroonika koostamine
Kogumiku “45 aastat Järvamaa orienteerumisteisipäevakuid” koostamine ja väljaandmine

6.2.1
6.3.1
6.4.1
6.4.2
6.4.3

eriplaan
2021

P.Poopuu, K.Kallas
juhatus, P.Poopuu

eriplaan
eriplaan

soovijad
P.Poopuu, K.Kallas
juhatus

kalender

president, tegevuste
juhid
kodulehe haldaja
president,
kodulehe haldaja
M.Aun, president

pidev
eriplaan
veebruar
detsember
oktoober
2021

president
president, juhatus

