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Aika ja paikka:

ti 16.6.2015 klo 17:30 – 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu

Läsnä:

Jari Lauronen (puheenjohtaja), Jouni Turunen,
Matti Karttunen, Jaakko Honka-Hallila, Ari Niskanen ja Seppo
Tanninen

KÄSITELLYT ASIAT
Kokouksen avaus
§1
Kokouksen avaus
1. Jari Lauronen avasi kokouksen kello 17:30
§2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen

§3

Kokouksen sihteerin valinta
3. Valittiin kokouksen sihteeriksi Seppo Tanninen

§4

Esityslistan hyväksyminen
4. Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys käsiteltävistä asioista kokouksen työjärjestykseksi
seuraavin lisäyksin:
o 5.9 Toiminnanjohtajan kesäloma
o 5.10 Toimihenkilöiden valinta Jippo-j P09 joukkueelle
o 5.11 Toimihenkilöiden valinta Jippo-j P01 joukkueelle
o 5.12 Maksamattomat lisenssimaksut Jippo-J P01
o 6.2 PKO liiga
o 6.3 Kortteliliiga
o 6.4 Maalivahtiharkat Jalkapallokerho
o 6.5 Jalkapallokerho
o 6.6 Iltapäiväkerhot

§5

Hallintotiimi

5.1 Taloustilanne




Todettiin toukokuun loppuun tuloksen olevan 15037. Tästä kuitenkin puuttuu
joitakin pienehköjä kuluja kuten tilitoimiston kustannukset toukokuulta ja
joitakin sarjamaksuja. Tulos on joka tapauksessa erittäin hyvällä tasolla ja
todettiin, ettei tarvetta erillisellä lisävarainkeruulle jäsenistöltä ole.
Kassatilanne on hyvä ja ennuste päivitetään Liverpool leirin jälkeen, jolloin
ennustaminen helpompaa.
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Jippo ry: ei ole maksanut osuuttaan toiminnanjohtajan palkasta ja velkasuhde
kasvaa tämän vuoksi. Tämä ei kuitenkaan toistaiseksi aiheuta ongelmaa seuran
taloudelle. Asiaan palataan elokuun kokouksessa.

5.2 Toiminnanjohtajan tehtävän kuvaus v. 2016 alusta
 Nykyinen toiminnanjohtajan rooli liittyy tuettuun kehityshankkeeseen. Vuoden
2016 alusta toiminnanjohtajan työhön ei saada ulkopuolista tukea eikä
tehtävään liity erillistä projektia, joten työnkuva tulee määritellä uudelleen.
 Päätettiin perustaa työryhmä luonnostelemaan toiminnanjohtajan työnkuva
o Työryhmään nimettiin Jari Lauronen, Jouni Turunen ja Ari Niskanen.
o Työryhmä tuo esityksen elokuussa pidettävään johtokunnan
kokoukseen.
o Esitys pitää sisällään
 luonnoksen työtehtävistä
 näkemyksen jaetusta toiminnanjohtajuudesta yhdessä Jippo Ry:n
kanssa
 kuinka toiminnanjohtajan paikka täytetään ja miten
henkilöstöhallinto tulee asiassa tulee hoitaa
 nykyinen toiminnanjohtaja on suullisesti ilmoittanut
mielipiteenään, että päivitetty toiminnanjohtajuus tulee
laittaa avoimeen hakuun
 nykyisen toiminnanjohtajan kanssa on kuitenkin
toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
5.3 Strategiaehdotus
o Todettiin, että strategia ajanjaksolle 2015–2018 tulee päivittää
o Käytiin läpi seuraan puheenjohtajan laatima luonnos (liite 1)
o Todettiin luonnos hyväksi pohjaksi ja päätettiin edetä seuraavasti:
 Kerätään kommentit seuran johtokunnan jäseniltä ja työntekijöiltä
 Vahvistetaan strategia elokuun kokouksessa.
 Samassa kokouksessa vahvistetaan suunnitelma strategian jalkauttamisesta
jäsenistön, pelaajien ja näiden vanhempien keskuudessa.
5.4 Seurakäsikirja
o Sovittiin seurakäsikirja tehtäväksi osissa siten, että siihen liittyvä valmistuneet osat
julkaistaan välittömästi kun ne on johtokunnassa hyväksytty.
o Sekä keskeneräisiä versioita että valmiita säilytettään Office 365 johtokunnan
kansioissa alikansiossa ”seurakäsikirja”
o Jokainen johtokunnan jäsen ilmoittaa seuraavaan kokoukseen mennessä
näkemyksensä kiireisimmistä seurakäsikirjaan liittyvästä toteutettavasta kohdasta.
5.5 A- ja B- junnujen paikka
o Nykyinen tilanne niin, että A- ja B-junnut kuuluvat Jippo ry:hyn ja näitä nuoremmat
Jippo Juniorit ry:hyn.
o Yleisempää on, että sekä A- että B-juniorit tai vähintään B-juniorit kuuluvat
junioriseuraan.
o Todettiin, että asiaa tulee selvittää ja siitä keskustella yhdessä Jippo ry:n edustajien
kanssa.
o Todettiin asian liittyvän läheisesti seuran strategiaan, mutta päätettiin että se ei
erillisenä asiana saa jarruttaa strategian päivittämistä. Palataan asiaan syksyn
kokouksissa.
5.6 Seuran henkilöstön työajanseuranta
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Käytiin läpi koosteet seuran palkattujen valmentajien työajankäytöstä.
 Niistä ei vielä selviä täysin muun kuin harjoitusaikoihin ja peleihin kohdistuva
työaika.
 Valmistelevan työajan, työhön kuuluvien tehtävien ja roolien suhteen on vielä
täsmennettävää. Tällaisia kohtia ovat mm. piirin toimintaan / muuhun kuin
sovittuun valmennukseen osallistuminen /erilaisten kerhojen toiminta jne.
o Todettiin tarpeelliseksi arvioida ja päivittää myös valmennuspäällikön tehtävänkuva.
o Päätettiin, että Jari Lauronen, Jouni Turunen ja Ari Niskanen käyvät
valmennuspäällikön toimenkuvan läpi samassa yhteydessä kun toiminnanjohtajankin.
5.7 Johtokunnan ja tiimien kokousten pitäminen
o Todettiin tiimien toiminnan vielä hakevan muotoaan.
o Päätettiin jatkaa toimintaa nykymuotoisesti tiimeissä, mutta velvoitettiin seuraavaa:
 tiimien palavereista pitää informoida ennakkoon kaikkia johtokunnan jäseniä
 tiimeissä käsitellyistä asioista tulee toimitta koko johtokunnan tietoon
vapaamuotoinen muistio
5.8 Toimihenkilöiden valinta Jippo-j P09 joukkueelle
o Päätettiin valita joukkueenjohtajaksi Juha Purmonen
o Päätettiin valita rahastonhoitajaksi Erno Turunen
o Päätettiin, että Matti Karttunen organisoi joukkueelle tilin ja toimihenkilöille
tilinkäyttöoikeudet.
o Todettiin, että päätös tulee kunkin toimihenkilön osalta voimaan kun toimihenkilö on
liittynyt seuran jäseneksi.
5.9 Toimihenkilöiden valinta Jippo-j P01 joukkueelle
o Päätettiin valita joukkueenjohtajiksi Kirsi Minkkinen, Maarit Takapuro ja Katri
Kosonen.
o Päätettiin vapauttaa Jaakko Honka-Hallila joukkueenjohtajan tehtävistä.
o Todettiin, että päätös tulee kunkin toimihenkilön osalta voimaan kun toimihenkilö on
liittynyt seuran jäseneksi ja Jaakko Honka-Hallilan osalta kun yksi uusista on liittynyt
seuran jäseneksi.
5.10
Jippo-j P01 joukkueen pankkikortti
o Päätettiin myöntää P01 pankkikortin käyttöoikeus Kirsi Minkkiselle. Samalla päätettiin
poistaa käyttöoikeus Elina Kanteliselta.
5.11 Kesäkuussa tulee käyttöön Palloliiton uusi järjestelmä: ”Pelipaikka”. Tämä tulee toimimaan
niin, että kaikissa liiton peleissä ottelupöytäkirja täytetään järjestelmään etukäteen. Listalle
voi lisätä ainoastaan lisenssin omaavia pelaajia. Tältä osin ongelma poistuu.
o

§6
6.1.

6.2.

Valmennus- ja olosuhdeasiat
Jalkapallohalliprojektin tilannekatsaus
o Merkittiin tiedoksi Jari Laurosen suullinen raportti.
 Jalkapallohallihanketta Rantakylän luonnonnurmen tilalle viedään edelleen
eteenpäin.
 Pallohallin toteuttamiselle useanlaisia vaihtoehtoja, jotka tulee koostaa
jatkokäsittelyä varten
o Päätettiin, että Jari Lauronen jatkaa selvittelyä.
PKO liiga
o Tällä hetkellä PKO liigassa on noin 115–120 lasta ja valmennuksesta vastaavat seuran
palkatut valmentajat.
o Liigan toiminta on erittäin hyvällä tasolla.
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Kortteliliiga
o Tällä hetkellä kortteliliiga toimii hyvin ja seuran puolesta toiminnasta vastaavat
palkatut valmentajat.
o Piirihallituksessa on keskusteltu mahdollisesta yhteistapahtumasta Kuopion vastaavan
kanssa (esimerkiksi loppuhuipentuma joka toinen vuosi Joensuu, joka toinen vuosi
Kuopio).
Maalivahtiharkat
o Eivät ole toistaiseksi pyörineet kunnolla. Parannetaan tiedonkulkua ja selvitetään
yhteistyön toimista Jippo ry:n kanssa.
Jalkapallokerho
o Kerhon toiminta on täysin kuihtunut eli vain yksi poika jäljellä.
o Päätettiin laittaa jalkapallokerho kesätauolle.
o Päätettiin aktivoida kerhon toiminta kun PKO liiga päättyy.
Iltapäiväkerhot
o Valmennustiimillä on ollut suunnitteilla erillistä iltapäiväkerhotoimintaa Marjalan,
Noljakan ja Karsikon koulujen yhteyteen.

§7

Muut esille tulevat asiat
5. Ei ollut

§8

Seuraavat kokoukset
6. Sovittiin pidettäväksi elokuussa. Tarkka ajankohta sovitaan myöhemmin

§9

Kokouksen päättäminen
7. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:40
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JIPPO-juniorit ry:n strategia-luonnos

JIPPO-junioreiden strategiaa täydentää emoseuran JIPPO ry:n strategia 2015 – 2018

Visio:
Jippo-juniorit on tunnustettu kansallisesti korkeatasoisesta toiminnastaan jalkapalloseurana.
Jippo-junioreissa suunnitelmallinen ja jatkuvasti kehittyvä valmennus, hyvät ympärivuotiset
harjoitusolosuhteet sekä kansallisesti ja kansainvälisesti vahvasti verkottunut toiminta mahdollistaa
pelaajien kehittymisen omien tavoitteidensa mukaisesti.
Missio:
Jippo-juniorit ry tarjoaa lapsille ja nuorille innostavan, kehittävän ja laadukkaan ympäristön
jalkapallon harrastamiseen omien mahdollisuuksien ja tavoitteiden mukaisesti
Arvot:
8. Rehellisyys ja avoimuus
9. Suvaitsevaisuus ja toisten ihmisten kunnioittaminen
10. Joukkuepelaaminen

