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RÖKSIGNALER
OK Trians nyhetsbrev

God fortsättning på det nya året 2023 till alla!

Säsongen 2022 har nu slagits igen. Nyheter om sista delen av året finns på hemsidan. Vi
gratulerar ännu en gång för alla framgångar under 2022 och önskar alla kämparanda inför den
nya tränings- och tävlingssäsongen.

I Trians styrelse har skett några personbyten när långvariga styrelsemedlemmarna Sami Sillman,
Vesa Isoniemi, Antti Niemelä och Anneli Laurila inte fortsätter i styrelsen. Ett stort tack till er
alla för den stora insatsen ni har gjort för föreningen! Till ny ordförande har valts Jeannette
Aumo och som nya medlemmar i styrelsen börjar Terese Hagman, Emma Simosas och Kirsi
Lintula.

Skidsäsongen kickades igång redan i november även i Södra Finland och nu är det bra läge att
rikta blicken mot vintern.Det lönar sig att reka utbud av skid-OL tävlingar på tävlingskalendern
och pröva modigt även denna orienteringsform.

Detta år är äntligen “det” året: vi kommer att arrangera Porvoo Borgå Jukola 2023.
Arrangemangen är i full gång och takten ökar ju närmare evenemanget vi går. Till Jukola behövs
1500-2000 talkoarbetare, så kasta ut era nät. Jag utmanar alla föreningsmedlemmar att anmäla
sig som talkoarbetare samt hitta ivriga talkoarbetare. Alla slags uppgifter finns och det behövs
inte nödvändigtvis orienteringskunskaper eller man behöver över huvud taget inte ens veta
någonting om orientering för att anmäla sig som talkoarbetare. Som talkoarbetare är man med
att förverkliga ett oförglömligt evenemang som man i efterhand kan minnas med nöje!

Utöver Jukola arrangeras det traditionella Kadaverloppet i november i Sibbo och naturligtvis
moderföreningarnas motionsorienteringar och ungdomens serietävlingar. Till arrangemangen
hör under det kommande året naturligtvis också klubbevenemang Tour de Trian som består av
Wessökaflen, Byakampen och TomteTrian.

På följande sidan finns information om bland annat orienteringslicens och försäkring samt
föreningarnas verksamhetsavgift för 2023. Kom ihåg att betala licens mfl. före starten av
orienteringssäsongen på våren!
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Årets klädbeställning genomförs genast i början av året för att nya OL-kläder kan tas i bruk redan
vid säsongsstarten. Mer information angående beställningen finns på Nimenhuuto under Januari
2023 på föreningens hemsida. I fall du inte hittar information kontakta Eveliina. 

NONAME KLUBBDRÄKTER

VINTERNS VECKOTRÄNINGAR 
Må: Leppätien koulu, inneträning 18.00-19.00, barnens tur
Må: Uusimaa-areena, löpskolning 19.00-20.00, alla 
Ti: Löpträning, platsen varierar 18.00-19.00, alla
Ti: Strömborgska skola, inneträning 19.00-20.00, barnens tur
Ons: Sipoonlahden koulu, jumppa 18.00-19.30, alla
Fre: Distansjumppa 18.00-19.00, alla

I Nimenhuuto hittar du information om alla aktuella aktiviteter. Träningar är öppna för alla
medlemmar i medlemsföreningar oavsett ålder, färdighet eller kondition. Alla med!
Glöm inte att anmäla dig till träningar/aktiviteter i Nimenhuuto! Detta är mycket viktigt för det
första för att den som ordnar träningen reserverar t.ex tillräckligt med kartor samt till
rapportering till kommunen m.fl.

ÅRSAVGIFTER OCH MYCLUB

Det är igen dags att betala årets tävlingslicens via Suomisport-tjänsten. Föreningen betalar
licensen för under 14-åringar. Försäkringen löses in och betalas själv. Under 14-åringarnas
licensärenden sköter Vesa och Magnus.

PModerföreningarnas årsavgifter ändras inte och räkningarna skickas i april via MyClubs
medlemsregister. Därför är det ytterst viktigt att alla har sina uppgifter uppdaterade på MyClub,
speciellt en fungerande epost-adress är en viktig kontaktuppgift. Om du inte får räkningen
vänligen kontrollera dina uppgifter på MyClub eller kontakta din moderföreningens ordförande
för att klara upp saken: 
Akilles OK: Vesa Isoniemi 
OK Orient: Antti Niemelä 
IF Sibbo Vargarna: Rita Wickholm 

ORIENTERINGSLICENS

På Nimenhuuto finns redan preliminära uppgifter om boende på FinnSpring, FM-medel, FM-lång
och FSOM. 

BOENDE UNDER TÄVLINGSRESOR

mailto:eveliina.muukkonen@oktrian.fi
mailto:vesamikael.isoniemi@gmail.com
mailto:magnus.engblom@iki.fi
mailto:vesamikael.isoniemi@gmail.com
mailto:antti.niemela@op.fi
mailto:rita.wickholm@gmail.com
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Jukolakavlen löps nästa sommar den 17-18.6 2023 i Borgå. Nu har du en unik möjlighet att
uppleva Jukola nattens magi och samtidigt vara med och organisera Finlands största och finaste
orienteringsevenemang! Borgå Jukola byggs upp nästan enbart med talkoarbetskraft, så varje
talkoarbetares insats är mycket viktigt för att evenemanget skall lyckas. Nu önskar vi att alla
klubbmedlemmar engagerar sig - anmäl dig själv och locka även andra närstående att delta i
talkoarbete. Talkoarbetare får en t-shirt, keps/buff och talkomat under sitt pass. I slutet av
sommaren anordnas en avslutsfest i samband med Smaku festivalen i Borgå till alla som deltog i
talkon. Bland alla talkodeltagare lottas även ut Haiko gårds presentkort med tema välmående.

Anmäl dig och bliv en del av Jukola historien.

PORVOO BORGÅ JUKOLA BEHÖVER 
TALKOARBETARE

K O N T A K T :

Ordförande: Jeannette Aumo 040 750 1491 puheenjohtaja@oktrian.fi
Verksamhetsledare: Eveli ina Muukkonen 041 544 6616 eveli ina.muukkonen@oktrian.fi
Träningschef:  Jussi  Aumo 050 590 5644 jussi .aumo@oktrian.fi

UTBILDNING
Orienteringsförbundet (SSL) genomför under 2023 en gratis utbildningsturné för ungdomsledare,
klubbtränare och banläggare. Utbildningsturnén samlar ihop föreningar i olika distrikt och
erbjuder konkreta råd och verktyg för att utveckla och genomföra högklassig verksamhet för
barn och ungdomar. Nuori Suunta-ledarutbildningar sättas igång i januari (anmälan har avslutats)
och på vårvintern startar Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa (hur man tränar ungdomar
i en orienteringsklubb) -utbildningar och Lasten ja nuorten ratojen laatiminen -utbildningar.
Anmälan till dessa startar i början av året.

Utbildningsturné

Även FSO har planer att arrangera banläggarutbildning under den kommande vintern.

Hälsningar, Eveliina

https://www.instagram.com/OKTrianFIN/
http://www.twitter.com/OKTrianFIN
http://www.facebook.com/OKTrianFIN
http://www.youtube.com/c/OKTrianFIN
http://oktian.nimenhuuto.com/
https://jukola.com/2023/sv/bli-talkoarbetare/
https://sslkoulutus.fi/blog/2022/11/01/nuori-suunta-koulutuskiertue-2023/

