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1. Kokous avattiin klo 18.00 

 

2. Taloustilanne 

Marjukka ei päässyt paikalle, joten taloustilanne käytiin pikaisesti läpi. Victoriia kertoi, että 
Iisalmen kaupunki on maksanut 600 € kilometrikorvauksia (Sonkajärven jäiden vuoksi). Valio 
Akatemialta on saatu seuran tilille 750 € stipendi. Kalenterit jaettu, tulot vielä laskematta. 
Kalentereita vielä jäljellä, niistä pitää infota vanhemmille.  

 

3. Avustushakemukset 

• Sonkajärven kilometrikorvaus hakemus tehty  

• Sonkajärven jäämaksun korvaus pitää erikseen hakea  

• Juissi Sporttistipendi: Victoriia tehnyt hakemuksen 

• Olvi Säätiön raportti vielä tekemättä 

 

4. Liiton edustajan TLK -kiertue  

Jäähallissa 6.2.2023 liiton edustajan TLK -kiertue. Jäähallissa oltava paikalla valmentajat, oh-
jaajat, hallituksen edustajat. Paikalle pääsee hallituksen edustajina Krista ja Victoriia.  

 



5. Hiihtoloman tehopäivät 

Hiihtoloman tehopäivät pidetään, ilmoittautuminen avattu myClubiin, auki ensi viikon sun-
nuntaihin asti. Jäävaraukset katsotaan osallistujien mukaan.  

6. Kevätnäytös 16.4.2023 

Päivä (16.4.) lyöty lukkoon, pitää tehdä mainokset. Valmentajilla mietinnässä kevätnäytök-
sen teema. Elina hoitaa poliisin luvat. Jää varattu 10.00.-18.00, esitys klo 15.00. Hanne lu-
vannut hoitaa kioskivastuun kevätnäytöksessä. Kutsutaan sponsorit kevätnäytökseen.  

7. Varainhankinta (02/2022) 

Krista lupautunut hoitamaan myyntikampanjan PippaM -tuotteilla. Ohjeet tulevat jakoon ja 
kuvastot mahdollista saada sähköisesti. PippaM myynti alkaa 15.2.2023, kesto kolmisen viik-
koa.  

8. Seuravaatteet 

Team Place luvannut toimittaa seuravaatteiden mallikappaleet. Verkkokauppaan tulee linkki, 
joka laitetaan seuran kotisivuille. Ennen kuin linkkiä jakaa, pitää tarkastaa, että logot ok ja 
oikeassa kohdassa. Vaatteiden sovitus Ponsse-klubilla, pitää varata tila.  

9. Valmentajien sanat 

Näytöksestä puhe, aihe mietinnässä. Valmentajat julkaisevat kevätnäytöksen aiheen itse 
luistelijoille, jotta kaikki saisivat tiedon samaan aikaan.  

Valmentajat toivovat, että kaikkien alaikäisten luistelijoiden jäämäärät (maksut ym.) hoide-
taan aikuisten ilmoituksesta.  

Fysioterapia yhteistyö mietinnässä. Valmentajat (ja luistelijat) pystyisivät saamaan arvo-
kasta tietoa fysioterapeuteilta, joka auttaisi harjoittelussa. Pari nimeä tuli esiin kokouksessa, 
mutta valmentajat pähkäilevät nyt ensin, millä tavalla yhteistyöstä saataisiin parhaiten lisä-
arvoa harjoitteluun. Päätettiin jättää asia hautumaan ja palata tähän myöhemmin.  

Emma lupasi päivittää seuran nettisivuille hallituksen kokoonpanoa seuraavasti:  

• Valmentajajäsenet: Jannika Paajanen ja Emma Elo 

• Hallituksen jäseniksi lisätään: Krista Kallioväli ja Heidi Tuomikoski. Muut varajäseniä.  

 

10. Muut asiat 
 
Kilpijärven koululla järjestetään keväällä ”Unelmien liikuntapäivä”. Heidi kysyy pääsisikö Iita 
mukaan (keskiviikkona 10.5. 9–11). Jätetään asia mietintään.  
 
Lehteen pitäisi saada juttua kevätnäytöksestä. Kevätnäytöstä pitäisi mainostaa isosti, jotta 
saataisiin katsojia näytökseen.  
 
Kotikisat kauden loppuun mietinnässä. Voitaisiin pitää 25.3 pienet kutsukisat (esim. Kuopio, 
Kajaani, Varkaus ja Iisalmi). Iisalmesta ei saada jääaikaa, voisiko kisat pitää Kiuruvedellä? 
Victoriia selvittää Kiuruveden jäähallin varaustilanteen (jääaika 9.00–18.00). Victoriia selvit-
tää myös em. seurojen osallistumishalukkuuden kisoihin.  
 

 



11. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous klo 19.30 

 

 

 

 

Victoriia Kudrina   Elina Pietikäinen 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

Krista Kallioväli   Natalja Dolisvili 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 

 

 


