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Tiistai 05.02.2013, klo 17:30 – 19:55
PK-35 toimisto, Savelantie 6, Helsinki
Teemu Jaronen, puh.joht.
Timo Asikainen
Markku Hynninen
Henry Manninen
Ari-Pekka Määttä
Marko Salo
Jukka Inkinen
Kirsi Laurén, siht.

Poissa

Jukka-Pekka Soila

1.

Kokouksen avaus
Teemu Jaronen avasi kokouksen.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

3.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
5.

Taloustilanne
Todettiin, että kaikilta joukkueilta oli saatu tilinpäätös. Käytiin läpi tilinpäätöstä ja hyväksyttiin se
esitetyssä muodossa esitettäväksi kevätkokouksessa.
Käytiin läpi jäsenmaksu-tilannetta.

6.

Olosuhteet
Käytiin läpi Myllyhalli Oy:n tilinpäätöstä 31.12.2012. Seuran hallitus päätti kokouksessa, että Teemu
Jaronen on valittu edustamaan PK-35 ry:tä Myllyhalli Oy:n yhtiökokouksessa.
Käytiin läpi olosuhteiden palautekyselyn antia ja todettiin, että jaetaan palaute edelleen joukkueille ja
toivotaan joukkueiden sisällään jatkavan asian käsittelyä. Päätettiin, että seuratasolla käsitellään
vielä erikseen saatu palaute ja parannusehdotukset.
Päätettiin Aava Areenan kesähinnat kaudelle 2013:
Koko kenttä 80 €/tunti ja puoli kenttä 40 €/tunti. Päätoimiset ovat tehneet alustavan suunnitelman
kenttävuorojen jaosta. Esitetty suunnitelma hyväksyttiin.

7.

Strategiatyö 2013
Palloliiton Helsingin piirin järjestämän seuraillan jälkipuintia:
Jukka Inkinen kertoi, että seuraillassa tuli esille kaksi varteenotettavaa koulutustapahtumaa;
vapaaehtoisten toimijoiden koulutustapahtumat sekä oppisopimustoiminta. Keskustelun päätteeksi
todettiin, että tällä hetkellä ei ole tarve tehdä mitään jatkotoimenpiteitä.

8.

Sopimukset
Ei mainittavaa.

9.

Yhdistyksen sääntömuutokset kevätkokoukseen 2013
Käsiteltiin sääntömuutosasia ja hyväksyttiin esitetyt muutokset:
Sääntöjen kohtaan 3§ Jäsenet: Sääntöihin muutos kappaleeseen 4 seuraavasti:
Kunniapuheenjohtajalta, kunniajäseniltä, yhdistyksen kultaisen ansiomerkin saaneilta ja hallituksen
jäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Seura ylläpitää jäsenistään ja kunniajäsenistään jäsenluetteloa.

Sääntöjen kohtaan 4§ Hallitus: Muutetaan kappaleet 1 ja 2 seuraavaan muotoon:
Seuran hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 8 varsinaista jäsentä, joista vuosittain on erovuoroisina
puolet (4).
Hallituksen jäsenten toimikausi on 2 kalenterivuotta.
2013 syyskokouksessa valitaan siis puheenjohtaja sekä 4 hallituksen jäsentä vuosille 2014 -2015 ja
hallituksen jäsentä vuodelle 2014.
10.

4

Muut asiat
- Junioriavun jakosummat 01/2013;
Junioriapu on maksanut neljän (4) pelaajan jäsenmaksut, yhteensä 538 euroa.
- Jukka Inkinen valtuutettiin selvittämään Veikkauksen verkkopelaamisen mahdollisuutta seuran
sivujen kautta.
- Timo Asikainen ehdotti Aava Areenan kioskin hyödyntämistä. Asiasta keskusteltiin ja päätettiin
tehdä kysely, jos joku joukkue olisi valmis ottamaan kioskin hoidon.

11.
.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:55

