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Valmennuspäällikön asiat 

Valmennuspäällikkö alkaa kartoittaa seuran eri ikäluokkien pelaajamääriä tehdäkseen 
suunnitelmat ensi kauden joukkueista. Myös valmentajat pyritään saamaan sovittua 
ajoissa. Maalivahti- ja tekniikkajäitä jatketaan maaliskuun alkuun asti. Kisakalliossa pi-
detään Tulevaisuuden tähdet –tapahtuma. Seura saa lähettää tapahtumaan kaksi 97-
syntynyttä kenttäpelaajaa. 97-joukkueen valmentajat ovat valinneet ko. ikäluokasta 
nämä kaksi pelaajaa. Alueelta pääsee osallistumaan tapahtumaan kaksi maalivahtia. 
Seurastamme on ehdotettu kumpaakin 97-joukkueen maalivahtia. Tietoa valinnoista ei 
ole vielä saatu. 

 

Välitilinpäätös 

Pekka Lehto esitteli välitilinpäätöksen. Tulot ovat edellisvuoteen verrattuna kasvaneet. 
Tosin kaksi joukkuetta on lähdössä keväällä ulkomaan turnaukseen, jota varten on ke-
rätty enemmän rahaa. Näyttäisi kuitenkin siltä, että parin alijäämäisen vuoden jälkeen 
seura on tekemässä hieman ylijäämäisen tuloksen.  

 

Seuran talous 

Verottaja on pyytänyt selvityksiä kahvio- ja kausijulkaisutoiminnasta sekä joukkueiden 
varainhankinnasta (arpajais- ym. myyntitulo). Rahastonhoitajat ovat kirjanneet osittain 
virheellisesti tuloja. Leena Pietilä laati verottajalle selvityksen pyydetyistä asioista sekä 
ohjeisti myös rahastonhoitajia kirjauksissa. Kuitenkin edelleen välitilinpäätöksessä 
joukkueilla oli virheellisiä kirjauksia. Rahastonhoitajia pyydetään noudattamaan 
tarkemmin annettuja ohjeita. Verottajalta on nyt tullut päätös, että 1.5.2011 lähtien 
seura on arvonlisäverovelvollinen. Eli kaikista kulutushyödykkeiden (=tavarat joita 
muutkin myyvät, esim. raakapakasteet, vessapaperit, karkit ym.) myyntituotoista 
joudutaan maksamaan arvonlisävero. Yleishyödyllisen seuran veroton myyntiraja on 



      

 

8.500 euroa, seuramme myyntitulo oli selvästi tämän yli. Jatkossa joukkueiden 
myyntejä ei saa ilmoittaa lehdissä, nettisivuilla tai kauppojen ilmoitustaululla. Jäähallin 
ilmoitustaululla saa mainostaa. Myös mainosten jakaminen postilaatikoihin on 
kiellettyä. 

 

Rakettimyynti 

Rakettimyynti sujui hyvin ja myynti oli vilkasta. Rakettimyyntisopimus on irtisanottava 
helmikuun loppuun mennessä, ellei ensi vuonna haluta siihen osallistua. Johtokunta 
päätti, että sopimusta ei irtisanota. 

 

Kausijulkaisu 

Olli Rantala oli pyytänyt kausijulkaisupainatuksesta tarjoukset Newprintistä sekä Fors-
sa  Printistä. Tarjoukset oli pyydetty viimevuoden kausijulkaisua vastaavasta työstä, 64 
s. muutama värisivu joukossa. Forssa Printin tarjous sisälsi lisäksi koko julkaisun neli-
väripainatuksen. Päätettiin valita Forssa Print kausijulkaisun painopaikaksi edullisem-
man tarjouksen vuoksi. Veijo Lieskivi on luvannut tehdän julkaisun taiton. MainosTunt-
tunen tekee kansilehden. Kausijulkaisun ilmoitusmyyntiin osallistuvat joukkueet ovat: A, 
B-team, 97, 98, 99 ja 00. Olli Rantala ja Ville Alanen kutsuvat kausijulkaisutoimikunnan 
koolle mahdollisimman pian. 

Pekka Lehto lupasi laatia kausijulkaisuun historiikkikatsauksen seuran 30-juhlavuoden 
kunniaksi. 

 

Seuran 30-vuotisjuhlat 

Sovittiin, että seuran 30-vuotisjuhlat pidetään 9.4.2011. Juhla on samalla kauden pää-
töstilaisuus. Päiväjuhlaan jäähallilla Ville-Veikko Toivonen yrittää järjestää tasokkaan 
tyttöjääkiekkopelin. Luistelukoululta pyydetään myös esitystä juhlaan. Palkitsemiset ta-
pahtuvat päiväjuhlassa. Iltajuhla päätettiin pitää Seurahuoneella, aloitus klo 19.00. 

 

Muut asiat 

Mari Topi-Hulmille myönnettiin ero johtokunnan jäsenyydestä. 98-joukkueen edustaja-
na kauden loppuun asti toimii varajäsen Mervi Julku-Tanski. Mari Topi-Hulmi jatkaa 
johtokunnan sihteerinä. 

99-joukkue on hankkinut Bauerin toppapuvut ja pyysivät lupaa laittaa niihin Rocketsin 
logo. Lupa myönnettiin. 

Kahviotoimikunnan rahastonhoitaja on vuoden 2011 alusta alkaen Merja Rantomaa. 
Kahvitoimikunnan kokoonkutsuja on Pirjo Kivinen. Fanituotteille pitäisi saada kahvioon 
erillinen hylly ja uusi palkintokaappi tarvitaan. Leena Pietilä lupasi kysellä hyllyä ja 
kaappia. 

Grillin läheisyyteen kaivataan sammutuspeitteitä. Pekka Lehto lupasi toimittaa. 

01-joukkue pitää pelipäivän 26.3.2011. 

97-joukkueelle myönnettiin lupa solmia sponsorisopimus Miljöökoristeen kanssa. 
Sponsorisopimukseen kuuluu tuotteiden pakkausta. Riikan turnausmatkalle joukkue on 
hankkimassa lämmittelyasut ja anoo lupaa laittaa niihin Rocketsin logo. Lupa myönnet-
tiin. 



      

 

95-joukkueen valkoisista pelipaidoista ei ole saatu takaisin kuin 5 kappaletta. Ville-
Veikko Toivonen valtuutettiin laittamaan viestiä pelaajille, että paitoja tarvitaan ja ne on 
palautettava ensi tilassa. 

Seura päätti anoa Suomen Palloliiton jäsenyyttä. 


