
HALLITUKSEN KOKOUS 30.3.2020 

Tiivistelmä 

  
 

 

1. Talous 
- Keskusteltiin seuran talouden tilanteesta, vaatii selkeitä toimenpiteitä. 
- Sovittiin, että 12.3.2020 pidetty tintti-taitaja-kilpailu laskutetaan normaalisti (lyhyt kilpailu, vapaaehtoiset 

toimitsijat) 
- Sovittiin, että harrasteluistelun kevään 2020 kausimaksua hyvitetään 10 € kauden aikaisesta päättymisestä 

johtuen. Kilparyhmien tavoin hyvitys annetaan vaan huhtikuulta ja siinä otetaan huomioiden jäämaksujen 
poistuminen seuralta sekä se, että harrasteryhmät tekivät huhtikuun korvaustunteja jo talvilomalla. 
Hyvitys huomioidaan joko ensi kauden kausimaksussa tai sen voi noutaa syksyllä myöhemmin ilmoitettuna 
ajankohtana. 

  
2. Luistelutoiminta 

- Ilmoittautumiset kaudelle 2020-2021 alkavat 14.4.2020, kilparyhmien ilmoittautuminen päättyy 
21.4.2020. Harrasteryhmissä ei takarajaa ilmoittautumiselle.  

- Toukokuussa laskutetaan R-ryhmiltä ja KB:ltä 40€/luistelija (etäharjoittelu+kesäohjelma). Kesäkuussa ei 
laskuteta mitään ja heinäkuu laskutetaan mahdollisesti toteutuvien leirien/oheisten/jääharjoitusten 
mukaan. Taitajien toukokuun maksu on 20€/luistelija. 

- Sovittiin ensi kauden valmistelun jatkosta. 
 

3. Varainkeruu 
- Poliisille tehty pienkeräysilmoitus tehty ja käsitelty. Keräyksen tuottoa seurattava ja se elokuussa 

raportoitava. Vaihtoehdot 60€:n kannatusjäsenyys (sisältää 2 näytöslippua), 30€:n kannatusmaksu tai 
maksaa luistelumaksut tulevinakin kuukausina normaalisti (ei tarvitse ilmoittaa, niiden kertymä selvitetään 
jälkikäteen tiliotteilta). Linkit seuran sivujen etusivulla. 

- Kahviotoimikunnan kokous siirtynyt, seuran kysymyksiin ei siis vielä saatu vastauksia.  
 

4. Viestintä ja markkinointi 
- Todettiin tarve suunnitella ensi kauden mainonta hyvin. 
- Todettiin tehdyt lehtijutut Nurmijärven Uutisiin ja Skating Finlandiin. 
- Tehdään vielä lehtijuttu seuran 30-v. synttäreistä ja Ilmoittautumisten alkamisesta 
 

5. Tapahtumat 
- Elokuussa Movies II (tavoitepäivä 29.8.2020) 
- Haetaan ensi kaudelle aikuisten kisaa 23-25.4. ja yhtä lasten ja nuorten liiton alaista kisaa. Kutsukisoina 

haetaan myöhemmin syksylle tinttien ja taitajien kisaa sekä isoa kutsukisaa aikaisempien vuosien tapaan. 
- Seurajuhlaa varten Roinela varattu 11.9. Päätettiin lisätä juhlassa jaettavaksi harrasteluistelijoiden 

kiertopalkintoja muutamalla kappaleella. 
- Joulunäytös tarkoitus järjestää 19.12., jäät selviävät aikaisintaan toukokuussa. 
 

6. Henkilöstö  
- Käytiin läpi valmentajien työtilanne ja huhtikuussa tehtävät.  
- Sovittiin lomien aloittamisesta toukokuussa, jatko katsotaan myöhemmin. 
 

7. Muut asiat  
- Sovittiin toimintakäsikirjan viimeistelystä sekä sponsorointimallien päivityksestä. 
- Käytiin läpi seurakyselyiden tulokset. 
- Kunnan tukea ensi kaudelle haettu. 
- 31.3.2020 #seurapaitapäiväkotona – osallistutaan. 
- Selvitetään seurayhteistyömahdollisuuksia Yvetten kanssa. 
- Jatketaan liikuntasankareita ensi kaudella. 

 
8. Seuraava kokous 

- 15.4.2020 klo 18.15 
 

  


