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Aika:
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Paikka:

Kalajoen jäähalli, kokoustila
Pirkonsuontie 10
85100 KALAJOKI

JOHTOKUNNAN KOKOUS
1. Kokouksen järjestäytyminen
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:05
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Siipola ja sihteeriksi Sanna Päivärinta.
- Kokouksessa läsnä olivat Mika Siipola, Joni Häkkilä, Perttu Rahkola, Anu Tohila, Joni Rahkola ja
Sanna Päivärinta
▪ Poissa Jaana Liias
2. Kioskin tilanne, raportti kioskivastaavalta
- Kioskivastaavana Hanna Niemi, joka toimii kioskitoiminnan vastuuhenkilönä
- Tilitykset ovat tuottaneet paljon työtä johtuen suurilta osin siitä, ettei kioskityöntekijät ole
tutustuneet riittävän hyvin kioskin ohjeistukseen
➔ Tällä hetkellä tilanne on selkeästi parempi
➔ Ohjeet vielä päivitetään (jokainen tyhjentää kassan vuoronsa päätyttyä)ja toimitetaan
kaikille vastuuäideille sähköpostitse (Sanna) sekä julkaistaan seuran www-sivuilla (Sanna)
➔ Kioskin konekohtaiset ohjeet toimitetaan kioskivastaavan toimesta laminoituina koneiden
viereen/ kylkeen helpottamaan ohjeiden käyttöä käytännössä
- Muistutetaan vielä kioskivuorolaisia, että selkein toimintatapa on selkeä työnjako
- Tilataan kaupungilta (Jaatinen) paperiteline papereineen keittiöön pestävien keittiöpyyhkeiden tilalle
korkean hygienian varmistamiseksi
- Kioskivastaava suunnittelee kaksi kertaa vuodessa tapahtuvan kioskin perusteellisen siivouksen
(joka joukkueesta 1 hlö mukaan)
- Sinebrychoffin sopimus päättymässä
➔ Päätettiin hakea uutta sopimusta Finspringilta
- Harkitaan rangaistusmaksun käyttöönottoa tekemättömistä kioskivuoroista (200,- per joukkue
erikseen syys- ja kevätkaudelta)
- lisätään selkeyttä yhteisellä kommunikoinnilla
3. Tilitilanne/ edustusjoukkue M1 JHT Kalajoki ry -> JHT Tuki ry
- JHT Kalajoki ry siirtää JHT M1:n tilin FI63 5099 0720 0382 40 perustetulle JHT Tuki ry:lle
- JHT Kalajoki ry poistuu tilinkäyttäjänä
4. Järjestysmieskurssi
- 4-6 järjestysmiestä oltava per edustuspeli
- Tällä hetkellä järjestysmiehet tulevat Populalta
➔ Päätettiin kartoittaa järjestysmieskortilliset joukkueista (pitäisi löytyä 4 hlöä per joukkue)
➔ Tarjous kurssille osallistumiseen: seura maksaa puolet osallistumismaksusta, velvoitteena
järjestysmiehenä toimiminen 3-4 edustuksen kotipelissä
5. Hygieniapassikurssi
- Henkilöluettelo luvan omaavista kioskin seinään
- Tarkistetaan luvan kesto (kauanko voimassa)
- Kartoitetaan hygieniapassilliset joukkueista
- Tarvittaessa koulutetaan kioskivastaavat/ vastuuäidit
6. Luistelutekniikkakoulu kesälle 2015 & kesäjäät
- Joni Häkkilä: Pyyntöjä joukkueiden vanhemmilta tekniikkaleirin järjestämiseksi. On todettu, että
joukkueilla riittää tarvittaessa myös omat resurssit leirin järjestämiseksi.
➔ Päätettiin, että Joni H. selvittää mahdollisuudet ulkopuolisen ammattilaiskouluttajan
hankkimiseen leirin vetäjäksi. Joni on myös yhteydessä Esa Siirilään mahdollisen
yhteistyön osalta.
➔ Päätettiin, että Mika Siipola selvittää Kalajoki Akatemian kanssa mahdollisuuden
yhteistyöhön leirin osalta
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➔ Ajankohta leirille: kesäkuun alku 2015, samaan aikaan X-Gamesin kanssa (synergiaetu)
➔ Kesto: 1 viikko
➔ Ikäryhmät 02:sista ylöspäin, muutama ikävuosi mukaan
➔ Joni selvittää kulut (palkka, jäävuokra, majoitukset, ruokailut yms.)
- Muut kesäjään käytöt: Jaatisella 2 taitoluisteluvuoroa, mahdollinen SunCamp tulossa (aiemmin ollut
kesäkuun alussa 3 viikkoa)
8. Ylimääräinen (uusi) tyttökiekkopäivä
- Tarvitaan Jaana mukaan (Jaana pienempien tyttöjen kanssa, Janne isompien)
- Tomi Reinikainen voisi myös olla apuna (jääkiekkoliiton tutor-valmentaja) markkinoinnissa mm.
koulujen suuntaan
- 1,5 h jäätä jollekin sunnuntaille kiekkokoulun yhteyteen -> Anu katsoo sopivan päivän ja ilmoittaa
Mikalle ja Sannalle -> ilmoitukset nettiin ja lehteen
- Päätettiin nostetaan esille kaksi oman seuran tyttöä, jotka päässeet maajoukkueleirille -> Iina ja Kia
lehtijutuksi (pienestä seurasta nousseet) -> Sanna tekee
9. Pekka Priuska 50-v juhlapeli
- Pekka on tiedustellut seuran mahdollisuutta lähteä yhteistyössä toteuttamaan juhlapeliä
- Pekka on jo sopinut 11.4. jäävuoron pelille (JHT legendat vs. YJK legendat) ja hankkinut
kuuluttajan (Haikola, Ylivieska)
- Pekka haluaisi JHT:lta
➔ Iltaohjelman illallisen kera
➔ Lisäksi seuralle jäisi mm. lehti-ilmoittelut, painotuotteet, pelaajien matkat, ruokailut ja
majoitukset
- Kokous arvioi pelin myyvän noin 100 lippua
- Päätettiin, että tapahtuman tuottamien kulujen valossa seuralla ei ole resursseja tuottaa riittävää
organisaatiota laadukkaan tapahtuman tuottamiseksi.
10. Turnaukset keväälle G-B2
- Päätettiin patistetaan joukkueita pitämään turnaus/ joukkue huhtikuusta eteenpäin
➔ Mika suunnittelee tekstin, Sanna laittaa viestin joukkueille
11. Palaveri joukkueenjohtajille
- Todettiin, ettei joukkueenjohtajille ole tarvetta järjestää erillistä palaveria
➔ Valmentajapalaverikäytäntö jatkuu
➔ Tiedottajan kautta kulkevien tiedotteiden lisäksi joukkueenjohtajille ei tässä vaiheessa
kautta ole tiedotettavaa
- Päätettiin, että lähempänä kauden päätöstä aloitetaan suunnitelmat seuraillan järjestämiseksi syksyllä
➔ Tähän yhteyteen voisi myös joukkueenjohtajien tapaaminen sopia parhaiten
12. Seura-asujen/ fanituotteiden tilauskäytäntö
- Tarkat säännöt laadittava, jottei irtiottoja (joukkueiden omapäisiä tilauksia) tapahdu
➔ Mika luonnostelee tekstin, Sanna viimeistelee ja lähettää joukkueille
- Edustuksen Easton-sopimus loppuu
➔ Selvitetään uusi sopimus, johon sisällytetään koko seuran asut
13. Nettisivujen päivittäminen
- Mika käy palaverissa Donetilla päivittämässä nettisivujen ulkoasua
- Sanna muistuttaa taas joukkueita päivittämään joukkueiden sivuja
14. Valmennuspäällikköasia JHT Kalajoki ry
- Edustuksen osalta edustus palkkaa oman päävalmentajan
➔ JHT Kalajoki ry:lle tarvitaan näin ollen oman valmennuspäällikön
➔ Käytettävissä oleva budjetti vaikuttaa riittävän oman valmentajan hankkimiseen
➔ Päätettiin yksimielisesti aloittaa valmennuspäällikön kartoittaminen toimikunnan johdolla;
toimikuntaan valittiin Mika Siipola, Perttu Rahkola ja Joni Häkkilä.
15. Muut esille tulevat asiat
- Päätettiin käynnistää neuvottelut yhteistyöstä Hermeksen kanssa Mika Siipolan ja Joni Häkkilän
johdolla.
- Joni Puurula ollut yhteydessä Seikkulaan: kiinnostunut pitämään viikonlopun maalivahtileiriä
- 10-15-vuotiaille
➔ 12 osallistujaa per leiri
➔ Jari Mäyrä apuna
➔ Seura hoitaa jäämaksut ja ampujat
➔ Päätettiin harkita leirin järjestämistä vielä uudelleen
▪ Ehdotetulla rakenteella seuralle koituu leirin järjestämisestä melkoiset kulut
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JHT 02 on pyytänyt alennusta hallintomaksuihin perustuen seuraavaan: joukkue koostuu YJK:n
pelaajista ja kaikki joukkueen maksut kulkevat YJK:n tilitoimiston kautta, josta koituu joukkueelle
muita joukkueita enemmän kuluja.
➔ Päätettiin myöntää hallintomaksuihin joukkueelle 50 euron alennus per maksu
(normaalimaksu 300 euroa, 02:n maksu 250 euroa)
➔ Seuran rahastonhoitaja vastaa 02:n kyselyyn sekä toimittaa maksuohjeet hallintomaksujen
suorittamiselle
- Ilmaispelistä joukkuejohtajille tieto: lapset eivät saa mennä pelaaja-alueelle, sillä Suomen
Jääkiekkoliiton Mestisauditoijat ovat tuolloin tekemässä Laatuarviointia
➔ Sanna tiedottaa asiasta joukkueille
➔ Sanna myös tiedottaa, että halliin toivotaan joukkueiden toimesta iloista asennetta ja
junioreille pelipaidat päälle
11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:30.

Mika Siipola

Anu Tohila

Joni Häkkilä

Joni Rahkola

Sanna Päivärinta

Perttu Rahkola
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