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Aika	13.8.2008 klo 18.30 – 20.00
Paikka	Urheilutalon kahvio
Läsnä	Matti Vehmaanperä
	Anna Warséll	pj.
	Hanna Juurakko
	Leena Kiiski
	Arja-Elina Kuusisto
	Petri Asikainen
	Sari Koivunen
	Kata Saarilahti
	Sari Ahvenjärvi
	Katja Rikkonen
	Aira Aaltonen	siht.


Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Matti Vehmaanperä avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Vehmaanperä siksi aikaa kunnes jaoston puheenjohtaja saapui. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Salivuorojen anominen
Päätettiin anoa samat vuorot mitä oli viime vuonna. Vuorot jaetaan joukkueiden kesken myöhemmin.

Valmentajapalaveri
Päätettiin, että valmentajapalaveri pidetään viikolla 35.

Harraste-esittelyyn osallistuminen
Päätettiin osallistua harraste-esittelyyn 1.9 ja 4.9.

Syksyn testit
Päätettiin, että tänä syksynä ei pidetä testejä. Keskusteltiin tekniikkakilpailujen mahdollisesta järjestämisestä korvaamaan testejä.

Taloustilanne
Anna Warséll esitteli jaoston taloustilanteen. Todettiin, että avoimia laskuja on paljon ja tällä hetkellä tilillä oleva raha ei kata avoimia laskuja. Erääntyneitä saatavia on myös runsaasti. Päätettiin, että rahastonhoitaja ryhtyy tarpeellisiin toimiin saatavien saamiseksi.

Katsomotalkoot
Petri Asikainen kertoi jo tehdystä talkoista ja jatkotoimenpiteistä katsomon loppuun saattamiseksi. Päätettiin yrittää anoa kunnalta osallisuutta katsomon kustannuksiin.


							./..
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Päättäjäiset
Päätettiin, että kauden päättäjäiset pidetään su 14.9.2008 klo 16 alkaen Urheilutalolla.
Matti Vehmaanperä hoitaa Urheilutalon varaamisen. Paula Rinki hoitaa tarjoamispuolen.
Palkitseminen tehdään saman kaavan mukaan kuin viime vuonna. Tiedustellaan Heikki Saarista tekemään valokuvaesitys kauden kuvista. Jokaisen joukkueen on toimitettava 10 kappaletta kuvia Heikille.

Yhteinen matka loppuotteluun
Päätettiin, että Kata varaa liput ja bussin johonkin mahdolliseen loppuotteluun. Matka toteutetaan, mikäli tarpeeksi lähtijöitä.

Naisten/B-tyttöjen päätalkooväen muistaminen
Päätettiin, että järjestetään päätalkooväelle virkistysilta. Petri ja Paula hoitavat tarjoilupuolen. Jaosto maksaa virkistysillan kulut.

Kannanotto Eniron puhelinluettelon jakotalkoiden järjestämisestä vuonna 2009
Päätettiin osallistua.

Mahdollinen aurausviittojen jakotalkoot
Päätettiin osallistua, mikäli korvaus on järkevä työpanokseen nähden.

Muut asiat
Petri Asikainen muistutteli autoilijoiden suuresta vastuusta kuljettaessaan pelaajia.

Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous ke 10.9.2008 klo 19.00. Puheenjohtaja päätti kokouksen.


	Pöytäkirjan vakuudeksi
	

Anna Warséll		Aira Aaltonen
puheenjohtaja		sihteeri

