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Hallituksen kokous 

Aika  12.2.2023 

Paikka  Cafe Nata 

Läsnä  Victoriia Kudrina, hallituksen puheenjohtaja 

  Natalja Dolisvili 

  Helena Kortelainen 

  Johanna Kauppinen 

  Hennariikka Ålander 

  Heidi Tuomikoski 

  Marjukka Raati-Kortelainen 

  Krista Kallioväli 

  Emma Elo 

  Jannika Paajanen 

  Elina Pietikäinen, sihteeri 

 

1. Kokous avattiin klo 18.00 

 

2. Hallituksen säännöt 

Seuran nettisivuille tullut nimetön palaute, jossa ihmetellään hallituksen kokoonpanoa ja toi-
mintaa. Iisalmen Taitoluistelijoiden hallituksen jäsenmäärä on yhdistyksen sääntöjen mukai-
nen. Hallituksen toiminta on kaikille avoin, ja toiveena onkin saada enemmän vanhempia toi-
mintaan mukaan. Päätimme, että tästä eteenpäin kaikista kokouksista pöytäkirjat laitetaan 
nettisivuille näkyviin.   

3. Ohjaajien koulutukset. Korvaukset. Sitoutuminen. Palkkiot 

Valmentajat keskustelivat ensiapukoulutuksen yhteydessä ohjaajien kanssa yleisesti ryhmien 
ohjaamisesta. Koska seura kustantaa ohjaajien koulutukset, ohjaajien tulee sitoutua ohjaus-
työhönsä aina vuodeksi kerrallaan. Ohjaajille (Hippo/TLK) tehdään kirjalliset työsopimukset, 
Marjukalta löytyy työsopimuspohja.  Ohjaajille tehdään myös valmiit tuntipohjalistat, jota he 
pääsevät hyödyntämään.  

Tällä hetkellä ryhmillä on omat vastuuhenkilöt, mutta niille ei enää tarvetta (koska tiedotus 
kulkee pääosin whatsapp -ryhmien ja MyClubin kautta). Poistetaan nettisivuilta ryhmien vas-
tuuhenkilöt muiden ryhmien osalta pl. TLK ja Hippo. Nämä ryhmät tarvitsevat yhteyshenki-
lön, ja Emma lupautui olemaan näiden ryhmien ryhmävastaavana.  

 



4. Vuosikalenterit 

Vuosikalenterit tulleet, pitää tehdä tiedote whatsappiin vanhemmille. Maanantaina 16.1. ka-
lenterit jakoon, Krista ja Johanna niputtaa kalenterit ja jakaa. Kalentereita jaetaan 3 kpl / 
luistelija, jos perheessä on 2 luistelijaa ➔ 5 kpl, 3 luistelijaa ➔ 6 kpl. Kalenterin hinta 10€/ 
kpl (tuotto seuralle n. 4€ per kalenteri). Marjukka hoitaa laskutuksen.  

5. Varainkeruu 

Päätettiin, että helmikuussa otetaan myyntiin PippaM -tuotteet. Krista lupasi ottaa vetovas-
tuun PippaM -varainhankinnasta (https://pippam.fi).   

6. Hiihtoloman aika 

Hiihtoloman harjoitukset pyritään järjestämään (k- ja h-ryhmille) samalla tavalla kuin syyslo-
malla. Toiveissa olisi järjestää alkuviikosta (ma-ke) tehopäivät. Valmentajat tekevät perheille 
kyselyn, jossa ilmoitetaan (sitova ilmoitus) osallistuuko luistelija tehopäiville vai ei. Tämän 
jälkeen tiedetään, onko tehopäiviä kustannuksien puitteissa järkevä pitää.  

7. Kevätnäytös 

Saimme ilmoituksen, että alun perin suunniteltu Iitan kevätnäytös (16.4.) joudutaan peru-
maan IPK U15/U16 IS-turnauksen vuoksi. Kevätnäytöksen aikataulu siis auki, yritetään saada 
järjestettyä näytös huhtikuussa joku sunnuntai. Jos ei saada jääaikaa näytöstä varten huhti-
kuulle, voidaan pitää näytös mahdollisesti toukokuussa (kustannusasiat selvitettävä).  

8. Kevätkauden aikataulu. Tapaaminen 17.1. klo 14-15 kaupungintalossa  

Uusi k4 -ryhmä aloittanut tammikuun alussa. Tullut vähän muutoksia ryhmien vakioaikatau-
luihin.  

Kaupungintalolle jääolosuhteiden tarvekartoitustapaamiseen menossa 17.1. Natalja (?), Jan-
nika, Emma, Hennariikka ja (mahdollisesti) Johanna. Tässä tapaamisessa tuodaan esiin myös 
mm. seuran näkemystä hankalista jäävuoroista.  

9. Valmentajien sanat 

Kuntosaliyhteistyö jatkuu, parilliset kuntosalivuorot lauantaisin jatkuvat huhtikuun loppuun 
saakka. 

10. Seuravaatteet 
 
Hennariikka ottanut tehtäväkseen hoitaa seuravaateasian Team Placen kanssa. Sieltä eivät 
ole vielä saaneet ”avattua kauppaa”. Päätettiin, että jäämme odottelemaan kuitenkin tuon 
Team Placen kanssa, koska tällä hetkellä kenelläkään ei ole edullisia kontakteja paino-/bro-
deerausfirmoihin.  
 

11. Muu 

Valio Akatemialta saatiin stipendin lisäksi pipot. Pipot voisi jakaa luistelijoille, ottaa kuvat, 
joissa luistelijoilla Valion pipot päässä ja jakaa kuvat seuran somekanaville.  

Kioskivastaava päätetään kevätkokouksessa. Kevätnäytöksen kioskivastaavaksi lupautunut 
Hanne Ylhäinen.  

Disko keväälle mietinnässä, esim. jäädisko voitaisiin pitää kevään aikana. Suunnitellaan dis-
koa, tutkitaan vapaita jääaikoja.  

https://pippam.fi/


Maaliskuulle olisi mahdollisuus järjestää pienet kolmen seuran kotikisat. Kutsuttavat seurat 
voisi olla esim. Kuopio/Varkaus/Kajaani. 

Elokuulle voisi suunnitella tapahtumaa, jossa saataisiin markkinoitua seuraa esimerkiksi es-
kari-ikäisille. Johanna selvittää asiaa.  

Kevään tulevat kokoukset: 

Maaliskuun kokous 28.2. klo 18.30 

Huhtikuun kokous 4.4. klo 18.30.   

Toukokuu 4.5. klo 18.00 

Kevätkokous 26.5. klo 18.00 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous klo 19.45 

 

 

 

 

 

Victoriia Kudrina   Elina Pietikäinen 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

Krista Kallioväli   Marjukka Raati-Kortelainen 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 

 

 


