Kaarinan Pojat ry – johtokunnan kokous 4/2020

PÖYTÄKIRJA

Aika: Keskiviikko 15.1.2020 klo 18.15
Paikka: Seuran toimisto
Osallistujat:
Olli Tuominen, Mika Berg, Riikka Huhtaniemi, Ari-Pekka Immonen, Mika Lehtonen, Jussi Luotonen, Tapio
Reinvall ja Juha Tuominen
Johtokunnan ulkopuolelta:
Susanna Luotonen

1 § Kokouksen avaus
•

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.18.

2 § Osanottajien toteaminen
•

Todettiin osanottajat, merkittynä yllä.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
•

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirja
•

Hyväksyttiin ilman muutoksia.

•

Tilannekatsaus edellisen pöytäkirjan asioihin:
o Tyky-toimintaa ei ole ehditty suunnitella vielä tarkemmin.
o OKM:n seuratukea ei haettu.
o Kaarinan yrittäjillä kokous 21.1., jossa mainostetaan KaaPolaista työvoimaa.

5 § Toimiston asiat
•

Päätettiin siirtää seuran puhelinliittymät Telialta DNA:lle saadun tarjouksen mukaisesti.
o Liittymätarve: toimistolle 1 liittymä (040 847 8519), valmentajille jokaiselle oma liittymä (0400
422 631, 0400 422 649, 0400 422 659). Reinvall ja Berg hoitavat asiaa eteenpäin, kun tapaavat
DNA:n KaaPo-talon ja muun yhteistyön merkeissä.

•

Keskusteltiin laskutuksesta ja esimerkiksi automaattilaskutuksen sekä automaattiperinnän mukanaan
tuomista haasteista. Päätettiin ottaa käyttöön e-laskutus helpottamaan tilannetta. Margit hoitaa asian
Netvisorin ja Visman kanssa.

•

Keskusteltiin työntekijöiden kesälomista. O. Tuominen keskustelee valmentajien kanssa lomien aikatauluttamisesta. Tavoitteena on, että kesälomia porrastetaan niin, että kesällä on korkeintaan kahden
viikon harjoitukseton tauko. Lisäksi harjoitusryhmiä voidaan yhdistellä ja harjoitusaikoja sijoittaa myös
päivään. Selvitetään, miten kertyneiden lomien maksaminen rahana onnistuu työsuhteen jatkuessa.

6 § Talous
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•

Puheenjohtaja esitteli lyhyesti budjettiseurannan tilanteen. Keskeisimmät tulot ja menot ovat pysyneet budjetissa lukuun ottamatta muutaman tuhannen euron vajetta budjetoituihin sponsorituloihin.
Kokonaistilanne on hyvä.

•

Päätettiin miesten edustusjoukkueen seura-avustuksen suuruus 5000 €.

7 § KaaPo-talo
•

Toimiston vuokrasopimusta on jatkettu helmikuun loppuun, jotta vältytään tavaroiden välivarastoinnilta sekä kotitoimistoilta. Helmikuussa järjestetään toimiston tavaroiden pakkaustalkoot, joissa käydään läpi mitä säästetään ja mitä voidaan heittää pois. Lisäksi Jautekin varastossa on paljon seuran
tavaraa, joka pitää myös käydä läpi. Osa toimiston kalusteista on KaaNan, heille on ilmoitettava lähempänä muuttoajankohtaa, että tulevat hakemaan omansa pois.

•

Keskusteltiin toimiston, neuvottelutilan, kerhohuoneen ja pukukoppien kaluste-ehdotuksesta. Katsotaan tarvittavat tuotteet Hexaplanin mallistosta ja pyydetään yhteistarjous kaikista kalusteista.

•

Talolla työt hyvällä mallilla. Pintatyöt ovat työn alla, keittiö asennetaan alustavan aikataulun mukaa
tulevan viikon aikana. LVIS-työt tehdään näiden valmistuttua. Pintamaalaustalkoot tulee vielä järjestää. Helmikuun loppu on tällä hetkellä realistinen valmistumispäivä.

•

Naulakoita myyty noin 80 kpl – naulakkolaatat tilataan Kaarinan Lukolta.

•

Keskusteltiin avajaispäivästä. Ajatuksena järjestää ensin kutsuvierastilaisuus, johon kutsutaan mm.
kaupungin edustajat ja lehdistö. Sen jälkeen avoin päivä, jolloin seuran väki on tervetullut tutustumaan
taloon. Alustavana päivämääränä perjantai 13.3. (kutsuvieraat) ja lauantai 14.3. (avoin päivä 10-17).

8 § Myynti ja markkinointi
•

Käytiin läpi neuvotteluvaiheessa olevat sopimukset sekä sopimusten tilanne.
o Sopimus tehty: Turku Energia, Viking Line, Carina4, Pizzaline Kaarina.
o Neuvotteluvaiheessa: SuperPark (tarjous tullut), Lounea (ehdotus lähetetty), Neste Kaarina
(ehdotus lähetetty), Kosken leipomo (ehdotus lähetetty).
o Tapaaminen sovittu: DNA, Kaarinan Apteekki, KumRok.
o Työn alla: Metro-tukku, Krossin Katsastus, Jautek, Almaco, K-Katariina, Nummen Pyörä, Tipitek, Topi Riivari, SaunaOnline, K-rauta Skanssi, Baltic Marine.
o Kino Piispanristi ei ole kiinnostunut tarjoamaan lippupaketteja myyntiin seuran kautta.

•

Käytiin uudelleen läpi Express-Kuvan tarjous. Tarjous on seuralle riskitön ja edullinen. Samalla saadaan
pelaajakuvat yhtenäisiksi seuran sivuille.

•

Tyky-toiminnasta tulee tehdä suunnitelma mahdollisimman nopeasti, sillä kiinnostusta on.

9 § Tapahtumat
•

Keskusteltiin tulevista tapahtumista:
o Seuraristeilylle ilmoittautui 6 henkilöä, risteily peruutetaan. Mietitään uutta risteilyä syksylle.
o Lasten tapahtuman osalta järjestelyt eivät ole edenneet.
o Seuran kevätkokous pidettävä huhtikuun loppuun mennessä.
▪ Verottajalta on haettu lisäaikaa veroilmoitukselle johtuen tilinpäätöksen viivästymisistä.
o Joukkuekuvaus siirretään aiempaa myöhäisempään ajankohtaan, todennäköisesti kesäkuussa.
Samalla kausijulkaisu siirtyy enemmän kausikertomukseksi ja ilmestyy vasta loppukaudesta.
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10 § Seurakehityshankkeet ja -tuet
•

Aikuisten jalkapallokoulu – Palloliiton seurakehityshankehaku avoinna 22.1.2020 asti
o Tavoitteena aktivoida seurassa jo mukana olevat (toimihenkilöt, vanhemmat) mukaan
o 10 kerran futiskoulu, harjoitukset esim. 1,5 h kerrallaan sisältäen alkulämmittelyn ja loppuverryttelyn venyttelyineen (Ninan tai Miken hyödyntäminen)
o Hinta esim. 50-60 € / 10 krt --> sisältääkö vakuutuksen (ryhmävakuutus) tai esim. treenipaidan,
joilla vaikutus myös hintaan.
▪ ei vakuutusta, paita tilataan
o Futiksen perusasioiden harjoittelu pilke silmäkulmassa. Tavoitteena 1) kunnon kohottaminen
ja 2) jalkapallotaitojen oppiminen. Paljon pelejä.
o Joillain kerroilla mukaan voisi olla edustusjoukkueiden pelaajia koutseina, viimeisellä kerralla
esim. tuo lapsi treeneihin –kerta ja aikuiset vs. lapset peli.
o Yhteistyökumppaneilta tarjouksia osallistujille (esim. Macronin/Viikkarin etukuponki, Turku
Energian erikoistarjous tms.)
o Kuka valmentaa? Ajankohta esim. huhtikuun puoliväli - juhannus (10 vko putkeen) tai toukokesäkuu (5 vko) + elo-syyskuu (5 vko).
▪ ajankohta huhtikuun puoliväli – juhannus (10 viikkoa), torstai-ilta 19-20

11 § Oy:n perustaminen
•

Johtokunta näyttää vihreää valoa. Kootaan erillinen ryhmä, jossa asiantuntijoita, miettimään tarkemmin oy:n toimenkuvaa ja toimialaa sekä seuraavia askeleita.

12 § Hyväntekeväisyys
•

Keskusteltiin seuran mahdollisuudesta tehdä hyväntekeväisyyskampanjoita yhden tai useamman yhteistyökumppanin kanssa. Tavoitteena saada seuraa esille myös sosiaalisen vastuun näkökulmasta.

•

Kumppaniksi ehdotettiin SOS Lapsikylää Kaarinassa. Aiempina vuosina on toimitettu mm. edustusjoukkueen kausikortit kylän perheiden käyttöön, minkä lisäksi esimerkiksi Kaarina-turnauksen ylijäämäruokaa on toimitettu kylän perheille.

•

Hope ry:lle voi toimittaa esimerkiksi vanhoja harrastusvälineitä (voi olla varustekeräyksen kohde
LiiKe ry:n sijaan).

13 § Edustusjoukkueiden asiat
•

Päätettiin elvyttää kummipelaajatoiminta sekä yhteisharjoitukset kaudelle 2020. Tavoitteena on
luoda yhteisöllisyyttä, saada juniorit innostumaan katsomaan otteluita ja luoda perinteitä.
o Kummipelaajatoiminta saatava käyntiin viimeistään huhtikuussa. Käyntejä 2-3 kauden aikana
(kevät – kesä – syksy), kun kummipelaajat käyvät kutsumassa juniorit johonkin tiettyyn edustuksen otteluun.
o Yhteisharjoitukset joukkueiden ottelu- ja harjoitusohjelman mukaisesti kesä/heinä/elokuussa.

•

Lisäksi yleisömäärän lisäämiseksi mietittiin miesten edustusjoukkueiden kotiotteluiden yhteyteen
erilaisia kampanjoita.
o Yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa. Kutsutaan Kaarinan päiväkotilaisten ja koululaisten
perheet katsomaan peliä (joku tietty peli, esim. päiväkotilaisille keväällä ja koululaisille syksyllä) --> samalla mahdollisuus markkinoida toimintaa kohderyhmille.
o Yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisia kampanjoita (esim. tulosveikkaus, otteluisännyys).

POSITIIVISUUS │ LUOTETTAVUUS │ ONNISTUMINEN │ YHTEISÖLLISYYS

o
•

Nappuloiden / pienimpien juniorien esiottelut ja muut ottelutapahtuman yhteyteen rakennetut muut tapahtumat.

Keskusteltiin myös palveluista, joita voidaan tarjota katsojille, jotta paikalle olisi helpompi, mukavampi, houkuttelevampi tulla. On paljon seuraväkeä, joka ei ehkä koskaan ole ollut katsomassa ottelua.

14 § Seuran strategia
•

Seuran strategiakausi päättyy vuoden 2020 loppuun. Keskusteltiin prosessin käynnistämisestä ja vaiheista. Asiaan palataan tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

11 § Muut asiat
•

Käsiteltiin seuralle tullut palaute ikäluokan sisällä tapahtuvasta eriarvoistavasta peluuttamisesta ja ikäluokan sisällä muodostettavien peliryhmien perusteluista. Johtokunta valtuuttaa valmennuspäällikön
ja valmennuskoordinaattorit miettimään toimintatapoja, jolla eri peliryhmille olisi mahdollista tarjota
suunnilleen sama määrä pelitapahtumia. Vastuuvalmentajien kanssa tulee myös keskustella peluuttamisen ja peliryhmien muodostamisen perusteiden avaamisesta vanhemmille tarkemmin.

•

Joukkue on kysynyt mahdollisuutta hankkia If:n mainos pelipaitaan. Mainos on OK, seuralla ei ole kilpailevaa sopimusta. On kuitenkin huomioitava, että B-ikäluokasta eteenpäin joukkueilla ei ole mahdollisuutta myydä mainosta paidan selkään, sillä mainospaikka on myyty seuran toimesta.

12 § Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
•

keskiviikkona 26.2.2020 kello 18.00 seuran toimistolla. Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 21.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Kaarinassa 15.1.2020

______________________________
Olli Tuominen

______________________________
Susanna Luotonen
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