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Aika
Paikka:

to 26.9.2013 klo 17.30
LähiTapiola Areenan kokoushuone

Läsnä:

Jarmo Sillanpää
Pekka Kesseli
Sami Reunanen
Kimmo Rantasalo
Jarkko Littunen
Leena Pietilä
Esa Ruohomäki
Tommi Pietiäinen
Pekka Lehto
Päivi Luoma
Mari Topi-Hulmi

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, rahastonhoitaja
varajäsen
valmennuspäällikkö
taloudenhoitaja
nuorisovastaava
sihteeri

Poissa:

Teemu Kivinen
Mikko Leppämäki
Irina Talvinen
Tuula Koivula
Toni Nurminen

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Valmennusasiat
Joka joukkueessa on tällä hetkellä 1-5 valmentajaa/apuvalmentajaa. B2-joukkueessa on
aloittanut uusi maalivahtivalmentaja. Kaikki keväällä suunnitellut joukkueet ovat toiminnassa.
Lisäksi leijonaliigaan ilmoitetaan 05-ikäryhmä. 05-ikäryhmän pelaajat tulevat 04-joukkueesta.
02-ikäryhmä on myös ilmoitettu sarjaan ja siinä pelaavat 03-joukkueen pelaajia. Myös 01joukkueen 02-ikäisille on tarjottu mahdollisuutta pelata 02-ikäryhmän pelejä.
Tällä hetkellä pelaajia saattaa käydä useamman joukkueen harjoituksissa ja peleissä. Tämä
on nostanut esiin kysymyksen, mihin joukkueeseen pelaaja maksaa kausimaksunsa.
Pääsääntöisesti joukkueen valmentajan ja joukkueenjohtajan kanssa sovitaan, voiko toisen
joukkueen pelaaja tulla mukaan harjoituksiin/peleihin. Näistä asioista on aina tiedotettava
joukkueiden vanhempainpalaverissa, jotta toiminta on mahdollisimman läpinäkyvää. Seura
laatii ohjeistuksen siitä, mihin joukkueeseen pelaaja maksaa kausimaksunsa ja se käsitellään
seuran syyskokouksessa.
Kiekkokouluun on tähän mennessä ilmoittautunut 39 henkilöä. Viikon päästä lauantain
Loimaan Lehteen laitetaan vielä ilmoitus kiekkokoulusta.
Yhteistyö TuTon taitovalmentaja Juuso Malmikareen kanssa on alkanut hyvin. Tällä hetkellä
hän käy kolmen joukkueen kanssa treenejä läpi, 2 joukkuetta kerrallaan joka toinen
maanantai.

Nettisivut
JP-Medialta on saatu tarjous uusien nettisivujen tekemisestä. Kertamaksu sivujen tekemiseksi
on 450 euroa sekä ylläpitomaksu 25 euroa/kk. Päätettiin hyväksyä tarjous.
Jäsenrekisterihistoriatiedot on ehdottomasti saatava säilytettyä nettisivujen muutoksen
yhteydessä. Vieraskirja tullaan poistamaan. Facebookiin tehdään seuran oma profiili.
Nettisivuille on hyvä saada jatkossa kirjoitettua mm. ennakkotunnelmia tulevista peleistä.
Jäsenmaksut ja jäsenrekisterin päivitys
Joukkueenjohtajia pyydetään tiedottamaan omaa joukkuettaan jäsenmaksujen maksamisesta.
Pelaajien ja seuran toimihenkilöiden pitää maksaa jäsenmaksu ennen sarjakauden alkua,
kuitenkin 15.10. mennessä. Jäsenmaksu on viime syyskokouksessa päätetyn mukaisesti
20€/henkilö, ja se maksetaan seuran tilille 523900-41176 (IBAN: FI 45 5239 0040 0011 76) .
Perhejäsenmaksu on 50 € ja sillä kaikki perheenjäsenet pääsevät seuran jäseniksi ja samalla
Pohjolan tuplaturvavakuutuksen piiriin. Vakuutus kattaa kaikki peleihin ja harjoituksiin liittyvät
tapahtumat ja se korvaa myös toiselle aiheutettuja vahinkoja. Toivottavasti mahdollisimman
moni perhe liittyy jäseneksi, sillä jäsenmäärä vaikuttaa kunta-avustusten määrään. Muistakaa
mainita kaikkien perheenjäsenten nimi maksutositteella. Seuran jäsenillä on mahdollisuus
hankkia seuran varusteita seurahintaan sekä käyttää kuntosalia erillisten ohjeiden mukaisesti.
Seuran sääntöjen mukaisesti 10 vuoden ajan jäsenmaksun maksaneet pääsevät seuran
ainaisjäseneksi, ja ovat siten vapautettuja tämän jälkeen jäsenmaksun maksamisesta. Leena
Pietilä lähettää ainaisjäsenten luettelon joukkueenjohtajille ja heidän tulee informoida omassa
joukkueessaan toimivia ainaisjäseniä asiasta.
Rahastonhoitaja päivittää jäsenrekisteriä sitä mukaan, kun jäsenmaksuja on maksettu.
Joukkueiden ja seuran budjetit ja toimintasuunnitelmat
Joukkueiden budjetit on toimitettava pikaisesti sihteerille ja rahastonhoitajalle, jotta seuran
budjetti saadaan laadittua (mari.topi-hulmi@rockets.fi, leena.pietila@rockets.fi). Tällä hetkellä
vielä puuttuu 01, 04 ja tyttöjen budjetit. Joukkueiden toimintasuunnitelmat on toimitettava
15.10. mennessä (mari.topi-hulmi@rockets.fi, pekka.kesseli@lahitapiola.fi).
Viime keväänä seura tuki joukkueita ja jätti perimättä kevään toimistomaksun kokonaan. Tällä
kaudella joukkueiden toimistomaksuksi on muodostumassa 150 euroa/pelaaja. Puolet siitä
laskutetaan joukkueilta syyskaudella. Kevätkauden maksu tarkistetaan ennen niiden
maksuunpanoa.
Kausijulkaisumainosten tuotot maksetaan joukkueille lähiaikoina.
Varustekoppien uudelleen järjestelyt
Jäähallin neuvotteluhuone on pidettävä jatkossa ainoastaan kokouskäytössä ja siistinä. Siellä
ei saa säilyttää varusteita ym. Joka joukkueen huoltajien tulee käydä oma varustekoppinsa
läpi ja poistettava sieltä turhat tarvikkeet. Videokamera tullaan laittamaan toimiston kaappiin,
josta se on kuittausta vastaan joukkueiden lainattavissa (myös lyhyet lainat).
Neuvotteluhuoneessa ei ole jatkossa kiinteää tietokonetta, vaan kannettava tietokone on
kuittausta vastaan lainattavissa toimistossa.

Muut asiat
Seuran tulospalveluvastaavaksi nimitettiin Petri Pihlajasaari. Hän opastaa seuran joukkueiden
tulospalvelun käyttäjät uuden TiTu-tulospalvelun käyttöön.
04-joukkue esittää rahastonhoitajakseen Juha Mäenpäätä. Hänelle esitetään annettavaksi
joukkueen tilin laajoja tilinkäyttöoikeuksia. Samalla Matti Schwartzin tilinkäyttöoikeuksia
esitetään lopetettavaksi. Johtokunta hyväksyi yllä esitetyt esitykset.
99-joukkueelle myönnettiin lupa käyttää omia autoja pelimatkoilla.
Edustusjoukkueelle myönnettiin lupa käyttää omia autoja Turkuun ja Somerolle suuntautuvilla
pelimatkoilla.

