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Johtokunta
Johtokunnan 

järjestymiskokous    

Kauden 
avaustapahtuma.   

Joukkueiden 
organisaatioiden 
hyväksyminen.   

Päätös 
jäävuorojen 

hinnoista ja seuran 
toimintamaksuista.  

Mekmatukihake-
mukset U9-U12.  

Toimintakertomuk-
sen laadinta.       

Syyskokouksen 
jäsenkutsut  ja 

valmistelu.       
Seuran 

syyskokous.

Seuran 
toimihenkilöiden 

pikkujoulut.

Seuran 
jäsenluettelon 

hyväksyminen ja 
jäsenmaksujen 

laskutus.

Seuraavan 
kauden toimintojen 

suunnittelu. 

Kaupungin 
perusavustus-

hakemus.            
Mekmatukihake-
mukset U13-U18.     

Seuran 
palkittavien 

valinta.

Kauden 
päättäjäiset.    

Jäähallin 
vuokrasopimuksen 

solmiminen.        
Päätös tulevan 

kauden 
joukkueista.

Toimintasuunnitel-   
man  ja 

talousarvion 
laadinta.                                

Kevätkokouksen 
jäsenkutsut.              
Jäävuorojen 

vahvistaminen.

Kevätkokouksen 
valmistelu.           

Seuran 
kevätkokous.         

Kauden 
avaustapahtuman 

suunnittelu.            
Johtokunnan 

seuran 
kehittämispäivä.

Talous-       
toimikunta

Esitys jään 
hinnasta joukkueet 

ja ulkopuoliset 
käyttäjät.       

Esitys 
toimintamaksuista.   

Joukkueiden 
talousarvioiden 
kerääminen  ja 
hyväksyminen.

Seuran ja 
joukkueiden 

varainkeräystapo-
jen tarkastelu ja 

kehittäminen sekä 
koordinointi. 

Koulutus 
joukkueenjohtajille 

seuran 
toimintatavoista 
varainkeruussa.

Varainkeruu-
yhteistyökumppani

en hankinta. 

Varainkeruu-
yhteistyökumppani

en hankinta. 

Varainkeruu-
yhteistyökumppani

en hankinta. 

Mainos- ja 
sponsorisopimuste

n läpikäyminen.

Mainos- ja 
sponsorisopimuste
n uudistaminen ja 
uusien hankinta 

seuraavalle 
kaudelle.

Uusien mainos- ja 
sponsorisopimuste

n hankinta 
seuraavalle 

kaudelle.

Uusien mainos- ja 
sponsorisopimuste

n hankinta 
seuraavalle 

kaudelle.

Tulo- ja meno-
arvion laadinta.     

Sopimukset 
kaupungin kanssa.   

- yleisöjäät                     
- urheilupainot-

teisuus                                                                         

                                                                    
Esitys 

jäsenmaksujen 
suuruudesta.           

Markkinointi- 
ja viestintä-            
toimikunta

Leijona-
kiekkokoulun ja 

joukkuetoiminnan 
markkinoinnin 

yms. aloittaminen.

Koulutus 
joukkueille seuran 
viestintäkanavien 

käytöstä.    
Viestiminen 
someen ja 

paikallislehteen 
kauden 

joukkueista ja 
toiminnasta. 

Kausijulkaisun 
suunnittelu.

Seuran ja 
joukkueiden  
tapahtumista 
viestiminen. 

Yhteistyökumppani
en näkyvyys.  

Kausijulkaisun 
tehtävänjako ja 

informointi 
joukkueille.

Seuran ja 
joukkueiden 

ajankohtaisista 
asioista ja 

tapahtumista 
viestiminen. 

Yhteistyökumppani
en näkyvyys.  

Seuran ja 
joukkueiden 

ajankohtaisista 
asioista ja 

tapahtumista 
viestiminen. 

Yhteistyökumppani
en näkyvyys.  

Seuran ja 
joukkueiden 

ajankohtaisista 
asioista ja 

tapahtumista 
viestiminen. 

Yhteistyökumppani
en näkyvyys.  

Seuran ja 
joukkueiden 

ajankohtaisista 
asioista ja 

tapahtumista 
viestiminen. 

Yhteistyökumppani
en näkyvyys.  

Seuran ja 
joukkueiden 

ajankohtaisista 
asioista ja 

tapahtumista 
viestiminen. 

Yhteistyökumppani
en näkyvyys.  

Seuravan kauden 
joukkueista 

tiedottaminen.

Seuraavan 
kauden 

jäänkäyttökalente-
rista 

tiedottaminen.  
Viestinnän 

suunnittelu ja 
kotisivujen 

kehittäminen.  
Seuran 

kevätkokouksesta 
tiedottaminen

Seuran 
kevätkokouksen 

päätöksistä 
tiedottaminen

Tapahtuma-       
toimikunta

Kahviotoiminnan 
suunnittelu ja 

organisoiminen.     
Esitys myytävistä 
seuratuotteista.        

Kauden 
avaustapahtuman 

järjestelyt.

Koulutus 
kahviovastaaville.           
Toimihenkilöasuje

n tilaaminen.  

Valokuvauksen 
järjestäminen.                         

Joukkue-
esittelyjen 

järjestäminen 
ottelujen 

yhteydessä.

Seuramatkan 
järjestäminen 

Karjala-
turnaukseen.

Pikkujoulujen 
järjestäminen.

Sponsorien 
kahvitustilaisuuksi
en järjestäminen 

ottelujen 
yhteydessä.

Ilves-pelimatkan 
organisointi.

Kauden 
päättäjäisten 
suunnittelu.                      
Palkintojen  
hankinta.

Kauden 
päättäjäisten 
järjestäminen.

Kauden 
päättäjäisten 
järjestäminen.

Johtokunnan 
seuran kehittämis-
päivän järjestelyt.

Olosuhde-          
toimikunta

Jäähallin siivous- 
ja kunnostustyöt.        

Kauden 
avaustapahtuman 

järjestelyt.      
Mainosten 
kiinnitykset 

mainospaikoille.

Remonttiryhmän 
kokoaminen.           

Ensiapukoulutuk-
sen järjestäminen.

Jäähallin pienet 
järjestely ja 
ylläpitotyöt.                   
- kartoitus                          

- organisointi            
- toteutus ja 

valvonta

Jäähallin pienet 
järjestely ja 
ylläpitotyöt.                   
- kartoitus                          

- organisointi            
- toteutus ja 

valvonta

Jäähallin pienet 
järjestely ja 
ylläpitotyöt.                   
- kartoitus                          

- organisointi            
- toteutus ja 

valvonta

Jäähallin pienet 
järjestely ja 
ylläpitotyöt.                   
- kartoitus                          

- organisointi            
- toteutus ja 

valvonta

Jäähallin siivous- 
ja kunnostustöiden 

kartoittaminen.              
Kunnostustöiden 
budjetin laadinta.  

Jäähallin siivous- 
ja kunnostustöiden 

organisointi ja 
toteuttamisesta 
vastaaminen.

Hallikatselmus 
jäähalliyhtiön 

edustajien kanssa.            
Talkoosuunnitel-
man laatiminen.               

Kauden 
päättäjäisten 
järjestäminen.

Jäähallin 
kunnostus ja - 
siivoustöiden 
toteuttaminen.                 

Esitys 
pukukoppijaoista 

ja varustesäilytys-
kopeista.

Jäähallin 
kunnostus ja - 
siivoustöiden 
toteuttaminen.      
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