
KoTa:n syyskokous 13.11.2019  
 

 
Paikka:  VIP sali jäähalli Klo17.00 
 
 

1. Kokous avattu klo 17.07 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Oxana 
Vuorinen, sihteeriksi Kati Alastalo 
 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anna Orola 
ja Katja Agafonova & Ääntenlaskijaksi Anna 
Orola ja Katja Agafonova. 

 

3. Todetaan äänioikeutetut paikalla lijat:  
Oxana Vuorinen, Salla Savenius, Maria Vapalahti, Pia Ahokas, Piia Vainikainen, 
Kati Alastalo,  Anna Orola, Kaj Alastalo, Päivi Penttilä,  Katja Agafonova, …. 

 

4. Todetaan kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen 
 

5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilintarkastus pöytäkirja.    
 

 
6. Tilintarkastaja ja toiminnantarkistaja on tarkistanut pöytäkirjat ja hyväksynyt 

näm,  antaen johtokunnalle ja muille vastuuhenkilöille vapautuksen vastuusta. 
 

7. Henna Päivänne-Andersson valitaan johtokuntaan varajäseneksi 
 

 
8. Käsitellään muut kokoukseen liittyvät asiat: 

Olemme saaneet palutetta, että k1 ja k3 ryhmissä on tullut esille 
kiusaamista.Tähän mietimme ratkaisuja poistaa kiusaaminen. Pidämme 
palaverin, johon kutsumme paikalle valmentajan, vanhemmat ja 
luistelijat. Käymme tapahtumia yhdessä läpi ja mietimme, miten nämä saataisiin 
kitkettyä pois. 
 
Testit järjestämme 11.12, heille joilla on perustestit osittain suoritettu.  
Maria hoitaa testien järjestelyt. Testit järjestetään kilpahallissa klo 14-18.00 
 
Pikkujoulukisa 15.12 su tintit ryhmälle, mikäli saamme jää aikaa. Tosin 
Haminassa on samaan aikaan joulunäytös, yritämme saada kisan järjestymään 
jokin toinen päivä, jos Haminassa ovat kiinnostuneet osallistumaan. 
 
Luistelukoululle järjestetään tonttuluistelu heidän viimeisellä tunnillaan.  
 
Pikkujoulut järjestetään KAT´S Cafessa 15.12 klo 14.30 
Täällä puuro, torttu ja glögi tarjoilu. Joulupukiksi kysytään Kasperia. 

 
Victoria on poissa loppuvuoden.  
Johtokunta on päättänyt lakkauttaa päävalmentajan viran, luistelijoiden 
vähyyden takia. 



Haemme seuralle vastuuvalmentajaa määräajaksi.  
     

K1 ryhmän whatsup käyttäytyminen on puhuttanut. Keskustelu meni julkisen 
loukkauksen puolelle, jonka näkevät myös lapset. Tästä olemme yhteydessä 
liittoon, miten asia tulisi hoitaa. Ilmeisemmin annamme tästä varoituksen.  

 
Muutamat vanhemmat ovat pyytäneet, että Sergey tulisi valmentamaan 
säännöllisin välein. Hänen kanssaan olemme neuvotelleet, mutta hän tulee liian 
kalliiksi. 
Lasketaan minkä hintaiseksi tulisi lisäjäät lauantai iltaisin hänen kanssaan. 
Teemme tästä laskelmat ja puhumme johtokunnan kokouksessa tästä.  
Piian yritämme saada mahdollisimman paljon valmentamaan. Myäs Aleksanderin 
kanssa neuvottelemme, mikäli pääsisi valmentamaan. 
 
 

Kokous päätetty klo 18.35 
 

 

 

 

 


