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Aika	30.1.2008 klo 18.30 – 20.20
Paikka	Urheilutalon kahvio
Läsnä	Anna Warséll 	pj.
	Titta Helin
	Anne Lamminen
	Anna Rintanen
	Tanja Laurikainen
	Leena Kiiski
	Matti Vehmaanperä
	Petri Asikainen
	Hanna Juurakko
	Sari Ahvenjärvi
	Katariina Saarilahti
	Katja Rikkonen
	Aira Aaltonen	siht.


Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Vanhempainillat
Vanhempainillat pidetään joukkueittain koulun talvilomaan mennessä. Vanhempainilloissa on käsiteltävä sarjat, leirit, palautekyselyt ja tulevan kauden linjaukset. Lisäksi on informoitava pesislehden talkoista.

Intersportin yhteistyösopimuksen hyvityksen käyttö
Päätettiin ottaa koko hyvityssumma palloina.

Valmentajakerhon tapaamiset
Valmentajakerhon ensimmäinen kokous ke 13.2.2008 klo 18.30 Urheilutalolla.

Ruoveden kunnan kesäesite
Päätettiin pistää kesäesitteeseen ilmoitus, jossa firmaliiga, pesiskoulu, höntysypesis, sarjaottelut ja yms. Anna Warsell hoitaa ilmoituksen.

Lasten kulttuurityöryhmän UNICEF-haaste
Paikallisyhdistykset on haastettu mukaan UNICEFin nukkekampanjaan. Päätimme osallistua tekemällä yhden nuken. Hanna Juurakko lupasi tehdä nuken.

Eniron puhelinluetteloiden jako
Matti Vehmaanperä selvittelee Eniron luetteloiden jakoaikataulua, jotta puhelinluettelot ja Pesispirkat-lehti voitaisiin jakaa samalla jakokerralla.
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Pesislehti
Petri Asikainen lähettää joukkuekohtaiset pesislehden mainosten hakulistat joukkueenjohtajille, jotka tiedottavat asian vanhempainilloissa. Mainokset lehteen täytyy olla 
myytynä 9.3.2008. Petri laittaa myös nettiin mainosmateriaalin ja ohjeet. Anna Warséll pyytää tarjouksen lehden painatuksesta ja hoitaa joukkuekuvausten valmistelun. Lehteen tulevat joukkueiden jutut pitää olla valmiit 9.3.2008.

Jaoston keskeneräiset henkilövalinnat
Nuoriso- ja valmennusvastaavaksi valittiin Petri Asikainen.
Rahastonhoitajaksi valittiin Anna Warséll.

Muut asiat
► Jäätelökioskiin löytyi työhalukkuutta ja päätettiin palkata Anne Lamminen, Martta Asikainen, Milja Vehmaanperä ja lisäksi kaksi ulkopuolista työntekijää. Anna Warséll hoitaa työsopimukset palkattavien kanssa.

► Päätettiin allekirjoittaa RuoSkA ry:n kanssa yhteistyösopimus jääkiekon ja pesäpallon harrastamisen pääperiaatteista ja seuroissa huomioon otettavista käytännön asioista molempia lajeja harrastavien lasten urheilutoimintojen yhteensovittamisesta paikallistasolla.

► Päätettiin korvata tuomarikoulutuksista aiheutuvat kulut (kurssit ja matkat).

► Päätettiin maksaa F-tytöille pesisvideo.

► Esiteltiin mahdollisia koulutuksia.

► C-ikäisten nuorten Training Camp – leirille hyväksytyille päätettiin korvata 20,- euroa/henkilö.

► Katja Saari tulee ti 6.5.2008 B-tyttöjen harjoituksiin, vierailu koskee Tarja Tittosen näyttötutkintoa.

► Kalenterirahat on tilitettävä pikaisesti Petri Asikaiselle tai tilille 540307-40001963.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Seuraava kokous ke 5.3.2008 klo 18.30 alkaen.

	Pöytäkirjan vakuudeksi
	


Anna Warséll		Aira Aaltonen
puheenjohtaja		sihteeri



