Pajamäen Pallo-Veikot Ry
Syyskokous 2020
Aika: Keskiviikko 25.11.2020. 18:00-20:00
Paikka: Talin tenniskeskus, Kutomokuja 4, 00380, Helsinki
Kokouksen osallistujat:
Adrian van der Meer
Eero Koskenvesa
Heikki Suokas
Ilari Laitinen
Janne Valkonen
Joni Könkkölä
Jonna Hakulinen
Juuso Kokkonen
Kimmo Assmuth
Otto-Ville Kaukoniemi
Petri Manninen
Reima Särkijärvi
Riikka Rantakari
Vappu Ylinen

1. Seuran puheenjohtaja Heikki Suokas avasi kokouksen 18:01
2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Janne Valkonen
Valittiin sihteeriksi Otto-Ville Kaukoniemi
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Reima Särkijärvi ja Juuso Kokkonen jotka valittiin myös
kokouksen ääntenlaskijoiksi.
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Osallistujat esittäytyivät.
4. Vahvistettiin ennalta lähetetty kokouksen esityslista seuraavin muutoksin:
• Siirrettiin kohdat Toimintakäsikirjan esittely, Tilitoiminnan muutos ja OKM:n
seuratuen hakeminen sekä Junioripäällikön palkkaaminen käsiteltäväksi
ensimmäisenä asiana ennen Toimintasuunnitelman vahvistamista.
5. Juuso Kokkonen esitteli seuran toimintakäsikirjan sisältöä. Toimintakäsikirja on valmistunut
Juuso Kokkosen opinnäytetyön osana. Toimintakäsikirja on tehty yhteistyössä seuran
vuoden 2020 hallituksen kanssa ja se on osa vuoden 2020 aikana toteutettua
seurakehitysprojektia. Toimintakäsikirjaan on kirjattu seuran toimintaa ohjaavat arvot ja
ohjeita seuran ja seuran joukkueiden päivittäisen toiminnan tueksi. Toimintakäsikirja on
julkinen dokumentti, joka on jokaisen seuran jäsenen saatavilla.
• Hallitus esitti toimintakäsikirjan hyväksymistä. Toimintakäsikirja hyväksyttiin.
6. Vappu Ylinen esitteli hallituksen esitystä junioripäällikön palkkaamiseksi. Kokopäiväisen
junioripäällikön palkka on tarkoitus kustantaa ensimmäisten kahden vuoden ajan Opetus- ja
kulttuuriministeriöltä haettavan seuratuen avulla. Junioripäällikön toimenkuva on kuvattu
seuran toimintakäsikirjassa.

•

Hallitus esitti junioripäällikön palkkaamista ja OKM:n seuratuen hakemista
palkkauksesta aiheutuvien kulujen kattamiseksi. Esitys hyväksyttiin.

7. Kimmo Assmuth esitteli hallituksen esitystä seuran taloushallinnon muuttamiseksi.
Esityksen mukaan joukkueiden käytössä olevat tilit on tarkoitus lakkauttaa ja siirtyä yhden
tilin malliin. Joukkueiden omat tilit on tarkoitus lakkauttaa vuoden 2020 lopussa.
Taloushallinnon avuksi on tarkoitus solmia yhteistyösopimus tilitoimisto Rantalainen
kanssa.
• Hallitus esitti seuran taloushallinnon muutosta yhden tilin malliin ja
yhteistyösopimuksen solmimista tilitoimisto Rantalainen kanssa. Esitys hyväksyttiin.
8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021. Heikki Suokas esitteli hallituksen esityksen seuran
vuoden 2021 toimintasuunnitelmaksi.
• Hallitus esitti toimintasuunnitelman hyväksymistä. Esitys hyväksyttiin.
9. Kimmo Assmuth esitteli seuran tulo- ja menoarvion vuodelle 2021. Seuran suurin menoerä
ovat halli- ja kenttävuokrat. Budjetti on n. 3500€ ylijäämäinen.
• Hallitus esitti, että seuran jäsenmaksun suuruus on 85€ vuodelle 2021. Esitys
hyväksyttiin.
10. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2021.
• Jonna Hakulinen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2021.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärä.
• Ehdotettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 8 (puheenjohtaja+7). Esitys
hyväksyttiin.
12. Valittiin hallituksen jäseniksi Vappu Ylinen, Otto-Ville Kaukoniemi, Kimmo Assmuth,
Adrian van der Meer, Reima Särkijärvi, Tuomas Sorri ja Petri Manninen.
13. Valittiin toiminnantarkastajaksi Juuso Kokkonen ja varatoiminnantarkastajaksi Riikka
Rantakari.
14. Muut asiat:
• Riikka Rantakari mainitsi, että joukkueissa olisi hyvä olla mukana ensiaputaitoisia
henkilöitä. Hallitus selvittää mahdollisuuden järjestää EA-koulutusta joukkueiden
toimihenkilöille.
• Janne Valkonen esitti, että seura tilaa 200 kpl JAKO-kangasmaskeja seuran logolla.
Maskit myydään seuran jäsenille. Esitys hyväksyttiin.
• Keskusteltiin koronaviruksen aiheuttamista mahdollisista muutoksista harjoitus- ja
pelitoimintaan. Seura noudattaa toiminnassaan Suomen hallituksen ja Palloliiton
suosituksia.
15. Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:50

