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Paimion Hakan tehtävä ja tavoite on liikuttaa Peimarin alueen kaiken ikäisiä laadukkaasti, erityisesti junioritoimintaan panostaen. Olemme toimineet yli 60 vuotta tätä samaa tehtävää toteuttaen, mielestämme
hyvin siinä onnistuen. Kuluneen kahden vuoden aikana toimintamme on mennyt aimo askelia eteenpäin.
Tarjontamme on lisääntynyt sekä toiminnan laatua on parannettu.
Julkisuudesta saatava kuva on kuitenkin sellainen, että seurassa eivät asiat olisi mallillaan. Tällä tiedotteella haluamme selventää julkisuudessa esiintyviä huhuja. Haluamme kertoa uudelleen, kuinka asiat ovat
ja viedä keskustelun mieluummin siihen suuntaan, kuinka Hakasta tehdään vielä parempi ja laadukkaampi
seura, jossa niin harrastajilla, urheilijoilla kuin sadoilla vapaaehtoistyöntekijöillä on seurassa hyvä olla.

Taloudellisen väärinkäytöksen faktat ja taustat
Paimion Hakassa on tapahtunut taloudellinen väärinkäytön summaltaan noin 16 000€, joka ilmeni vuoden
2017 kevään ja kesän aikana. Työryhmä, johon kuuluivat puheenjohtaja Tero Rauhanen sekä varapuheenjohtaja Vesa Hällfors, selvitti erityisellä pieteetillä vuodet 2015 ja 2016 ja löysi sieltä väärinkäytöksiä. Isolta
osin väärinkäytökset oli tehty yhden jääkiekkojoukkueen tilin kautta, kuitenkin niin, että suurin osa kavalletuista varoista oli siirretty kyseisen joukkueen tilille Paimion Hakan hallinnon tileiltä. Syyskuussa 2017
tuotiin selvitys hallituksen päätettäväksi, joka yksimielisesti päätyi ratkaisuun, jossa Paimion Hakalla ei ole
enempää vaateita väärinkäyttäjää kohtaan, jos kavalletut rahat palautetaan Hakalle.
Päätöksessään johtokunta piti edelleen oikeuden vaatimuksiin, jos väärinkäytöksiä tulee ilmi lisää. Yksityishenkilöiden toimesta asiasta tehtiin rikosilmoitus ja asia on tutkittu poliisin toimesta. Kesäkuussa asiasta on annettu tuomio ja selvityksissä löytyi lisää väärinkäytöksiä vuodelta 2014 noin 2100 €. Tämän summan Paimion Haka on vaatinut takaisin saatavaksi. Syyskuussa hallituksen tekemällä päätöksellä hallitus
halusi varmistaa rahojen takaisinsaannin. Toisin päätettynä asia olisi viety poliisitutkintaan heti ja siten
vaarannettu varojen takaisinsaanti.
Molempiin päätösehdotuksiin varmasti löytyy perusteluja, mutta tämä johtokunta näki tarpeellisena taloudellisen vahingon minimoinnin. Korostettakoon, että kaikille joukkueille on vuoden 2017 aikana palautettu
ne rahat, joita sieltä on kavalluksen yhteydessä hävinnyt.
Osaltamme tämä asia on hallituksen osalta loppuun käsitelty. Olemme tehneet ja teemme edelleen vahvasti
työtä sen eteen, että vastaavan väärinkäytöksen mahdollisuus seurassamme minimoitaisiin. Kyseessä on
ollut yhden ihmisen tekemä kavallus ja seikkaperäistenkin selvitysten mukaan tapahtumalla ei ole muita osallisia tai tapahtumasta tietoisia henkilöitä. Suomi on oikeusvaltio ja täällä ihmiset ovat syyttömiä,
kunnes toisin todistetaan. Toivommekin, että asiasta ulkopuolisten epäilyt, huhut ja syyttelyt päättyisivät
tähän.

Kevätkokous ja tilinpäätös
Paimion Hakan kevätkokous pidettiin 4.6.2018. Asialistalla oli kevätkokoukselle kuuluvat asiat mukaan lukien toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittely sekä tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä muille toimijoille. Tilinpäätöstä ei hyväksytty eikä hallitukselle ja muille toimijoille myönnetty vastuuvapautta. Esitetty tilintarkastuskertomus oli

kielteinen ja siinä oli nostettu esiin kolme puutetta.
1. Kertomuksessa todetaan, että seurassa on tapahtunut väärinkäytös aiempina vuosina jota ei ole
mainittu tilinpäätöksen liitetiedoissa. Samoin lausunnossa sanotaan, että yhdistyksen hallinnon ja
varainhoidon talouden valvonnassa on ollut vakavia puutteita.
2. Käteisen rahan seurantaa ja kirjauksia ei ole tehty täysin kirjanpitolain mukaisesti.
3. Yhdistyksen tuloslaskelmaa ei ole esitetty asetuksen mukaisesti. Varsinaisen toiminnan tuottoja ja
kuluja ei ole esitetty toimialoittain (jalkapallo ja jääkiekko erikseen). Varsinaisen toiminnan ja
varainhankinnan välinen ryhmittely ei vastaa asetuksen mukaista jaottelua.
On selvää, että tilintarkastuskertomuksessa olisi pitänyt olla maininta vuonna 2017 löytyneestä 2015-2016
vuosina tapahtuneesta kavalluksesta ja kirjata palautuneet varat niin, että ne eivät näkyisi vuoden 2017
tuloksessa. Tämä on sieltä jäänyt epähuomiossa pois, eikä se erikseen esille tullut tilinpäätöksen valmistelevassa kokouksessa. Viittaukseen hallinnon ja varainhoidon vakaviin puutteisiin johtokunta odottaa tarkennuksia. Sinänsä olemme saaneet sanallisesti palautetta, että nämä asiat ovat parantuneet aiemmista
vuosista paljon ja toki tuo edellä kuvattu kavalluksen esiin kaivaminen ja sen selvitys kertonee, että johtokunta vähintään on pyrkinyt oman parhaan ammattitaitonsa mukaan yhdistyksen hallinnoista ja varoista
huolta pitämään. Sinänsä tässäkin kohtaa mainittakoon, että mitään väärinkäytöksiä ei ole tilintarkastuksen yhteydessä esiin tullut.
Suurin osa seuran käteisestä rahasta liikkuu jalkapallokioskin kautta ja tällä käteisen rahan käsittely on
kirjanpitolain mukaista. Kassakirja tehdään päivittäin. Varmasti välillä on niin, että kassaa ei ole laskemassa kahta ihmistä, mutta näemme tässä eritäin pienen ja hallitun riskin väärinkäytöksille. Myös edustusjoukkueiden lipunmyynnissä liikkuu käteistä rahaa ja näiden osalta ohjeistus on kunnossa. Terävöitettävää
on joukkueiden omissa pop-up-kioskeissa, joista tulisi pitää myös seuratasolla päivittäistä kassakirjaa.
Toiminnan volyymi huomioiden riski väärinkäytöksille on pieni. Johtokunta yhdessä tilintarkastajan sekä
tilitoimiston kanssa pyrkii löytämään sellaiset keinot, että käteisen rahan ohjeistus ja
toiminta täyttää kirjanpitolain vaatimukset pilkulleen.
Tilinpäätöstä ei ole esitetty toimialoittain. Se on esitetty samalla tilikartalla, jolla se on esitetty 2016 ja sitä
ennenkin, jolloin tilinpäätös on hyväksytty ilman mitään huomautuksia. Johtokunta ei ole saanut mitään
indikaatiota, että tilikarttaa tulisi muuttaa tai saattaa lisää liitetietoja mukaan tilinpäätökseen. Netvisor-ohjelma antaa kyllä tuloslaskelman toimialoittain aina joukkuetasolle saakka ja tämä pyydetty tieto on helppo
liittää tilinpäätökseen, jos siitä tieto olisi ollut. Johtokunta on antanut tilitoimistolle toimeksiannon, jossa
tilinpäätös muutetaan vuoden 2017 osalta vastaamaan pyydettyä sekä muuttamaan kuluvan vuoden tilinpitoa vastaamaan pyydettyä.
Tilinpidossa on sinänsä kehitettävää. Olemme ostaneet tilinpidon tilitoimisto Rantalaiselta, joka hoitaa
suurien joukkueiden kuten HJK ja TPS tilinpitoa. Johtokunta on ollut siinä uskossa, että taloushallinto on
hyvissä käsissä. Tilintarkastuksen yhteydessä on kuitenkin tullut ilmi, että siinä olisi toivottavaa. Kyseessä
on lähinnä tiliöinneistä. Lisäksi joitain tositteita on uupunut. Korostettakoon kuitenkin erikseen, että kaikki
omaisuuserät ovat olemassa ja viitteitä minkäänlaisesta väärinkäytöksistä ei ole. Johtokunta tulee terävöittämään taloudenhallintaa entisestään. Tilintarkastuksen yhteydessä on keskusteluissa mainittu, että
taloudenpito ja sen seuranta on mennyt paljon eteenpäin aiemmasta.
Koska tilinpäätöstä ei ole hyväksytty, tullaan esitetyt korjaukset tilinpäätökseen tekemään ja se tullaan
esittelemään näillä näkymin syyskokouksessa uudelleen. Johtokunta työskentelee asian kanssa ahkerasti
ja samat muutokset tullaan toki huomioimaan myös kuluvan vuoden tilinpidossa.

Jääkiekossa kuohuu – vai kuohuuko? Paimion Haka - Jääkiekkoseura vuodesta 1965
Jääkiekon ”hajaannus” Paimiossa on kesäkuumallakin ajankohtainen asia, johon lisämielenkiintoa voidaan
tuoda katsauksella Paimion Hakan jääkiekkoon; historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuteen. Paimion Hakan
lajivalikoimaan ovat aina kuuluneet sekä jalkapallo että jääkiekko. Virallista jalkapallotoimintaa on organisoitu keskeytyksettä aina seuran perustamisesta vuonna 1955 alkaen.
Jääurheilu on ollut riippuvaisempi olosuhteista, joten virallinen toiminta on alkanut hieman myöhemmin ja
se on keskeytynyt aina välillä. Luonnonjäillä PaiHan jäseniä pelaili keskenään jo aiemmin, mutta Suomen-

Jääkiekkoliittoon seura liittyi vasta myöhemmin, vuonna 1965. Kyseisenä vuonna silloinen Paimion kunta
rakensi seuran kiekkoväen pitkään toivoman valaistun ja viralliset mitat täyttävän jääkiekkokentän, joten
virallisen sarjatoiminnan aloittaminen tuli silloin viimeinkin mahdolliseksi.
Välillä haastavista talviolosuhteista huolimatta on PaiHa sitkeästi eri vuosikymmenillä järjestänyt myös
jääurheilutoimintaa. Kun talvet olivat hyviä, pelasi PaiHa jääkiekkoa parhaimmillaan C-, B-, ja edustusjoukkueilla. Kautta aikain menestynein joukkue on pelannut jopa B-nuorten SM-sarjan lopputurnauksessa! Toimintaa ulkojäillä on organisoitu lisäksi mm. jääkiekon nappulaliigan ja veteraanikiekon muodossa. Vielä
80-90 luvun vaihteessa PaiHan edustusjoukkue pelasi muutaman kauden ajan sarjaa Länsirannikon alueen
4. divisioonassa, mutta tämän jälkeen talvet muuttuivat niin lämpimiksi, että toimintaan tuli jäiden puuttuessa pidempi tauko.
Yksityisen jäähallin valmistuttua Paimioon vuonna 2001 aloitti PaiHa jääurheilutoiminnan välittömästi uudelleen - ruohonjuuritasolta lasten luistelukoulun muodossa. Näistä lapsista PaiHa on sittemmin aina perustanut uusia juniorijääkiekkojoukkueita. Jäähallikauden alussa seuran lajivalikoimassa oli myös tyttöjen
ringette, mutta vähäisten pelaajamäärien vuoksi tämä toiminta ei valitettavasti jatkunut kuin hetken. Viime
jääkiekkokaudella 2017-2018 Paimion Hakalla oli ennätysmäärä joukkueita jääkiekkoliiton sarjoissa ja luistelukoulu teki osallistujamäärissä taas uuden ennätyksensä. Voidaan siis sanoa, että jääkiekkotoiminta
PaiHassa on kehittynyt voimakkaasti viime vuosina.
Suurin haaste junioritoiminnan kehittämisessä on alkuvaiheen jälkeen joukkueissa pelaavien pelaajien niukka määrä. Seuran toiminta-alue, ensisijaisesti Paimio-Sauvo, ja sen lapsimäärät ovat kohtalaisen pieniä.
Pelaajat ovat riittäneet sopivan kokoisiin ryhmiin siten, että uusi joukkue muodostetaan joka toinen kausi,
yhdistämällä aina kaksi ikäluokkaa. Usein kriittiseksi vaiheeksi on myöhemmin muodostunut D-juniorien
ikäluokka, jota pidemmälle vain harva joukkue on pystynyt toimintaansa jatkamaan, pelaajien käydessä eri
syistä liian vähiin.
PaiHa-taustaisia ja -henkisiä pelaajia on kuitenkin palannut myöhemmin uudestaan mukaan toimintaan ja
näin perustettiin myös, lähinnä pelaajien toimesta, taas edustusjoukkue vuonna 2012 ja A-nuorten joukkue
vuonna 2013. Molemmat joukkueet ovatkin tuoneet hienon lisän seuran toimintaan. Erityisesti edustusjoukkue, jonka pelejä II-divisioonassa on parhaimmillaan ollut seuraamassa satoja katsojia.
Edustusjoukkue on myös seuralle tärkeä, molemmissa lajeissa, sillä vaikka aivan huipputasolla ei pelatakaan, on se aina kuitenkin esikuva seuran junioripelaajille. Myös jääkiekon A-nuoret ovat olleet kiinnostava
joukkue ja lisäksi menestyneet aluesarjoissa hyvin. Vastaavasti kuin muilla juniorijoukkueilla on jatkuvuus
eri Ikäluokkien koosta riippuen kuitenkin ollut pieni kysymysmerkki, viime kaudella oltiin jo osin lainapelaajien varassa ja ensi kauteen ei pelaajamäärä enää olisi riittänyt omaan joukkueeseen. Tässä lieneekin
suurin syy myös nyt koettuun hajaannukseen, koska seura ei ollut valmis väkisin nuorempien juniorien varassa A-nuorten joukkuetta kannattelemaan. Kaikille A-nuorten ikäisille pelaajille olisi kuitenkin pelipaikka
löytynyt joko miesten edustusjoukkueesta tai suunnitteilla olleesta miesten kakkosjoukkueesta.
Myös tulevaisuus näyttää Paimion Hakan jääkiekkotoiminnassa hyvältä. Miesten edustusjoukkueen jatkuvuuden oltua viime kauden jälkeen hetken hieman vaakalaudalla, tarttuivat itse pelaajat taas kerran toimeen
ja joukkueen nimilista ensi kauteen näyttääkin jo tässä vaiheessa lupaavalta. Mikä tärkeämpää, syntyy ensi
kaudeksi luistelukoulusta jälleen uusi juniorijoukkue, jonka pelaajamäärä lienee suurin kautta aikain. Seuran tärkeimpänä tehtävänä onkin antaa kaikki tuki tälle uudelle, sekä jo toimiville juniorijoukkueille. Tavoitteena seuralla on, että Paimion Hakan paidassa pelaajilla olisi mahdollisuus keskeytyksettä jatkaa pelaamistaan omassa ikäluokassaan ja omalla tasollaan luistelukoulusta aikuisikään, taitojen riittäessä aina
edustustasolle asti.
Paimion Hakan näkökulmasta Paimiossa on erittäin vireää jääkiekkotoimintaa. Harrastusmahdollisuuksia
löytyy kaikille eri tasoilla. Moni Hakassa aktiivinen pelaakin myös muissa seuroissa ja näkemyksemme
mukaan jokainen joukkue vie jääkiekkokulttuuria alueellamme eteenpäin. Muiden muassa Peimarin Sisu,
Jääpulut ja Hipot ovat kaikki omanlaisia seuroja omalla identiteetillä. On hienoa, että muiden joukkueiden
lisäksi Paimioon on syntynyt myös yksi uusi seura lisää. Sillä on varmasti paikkansa paimiolaisessa kiekkomaailmassa. Haluammekin toviottaa menestystä tuleville kausille PSK:lle.

Paimion Haka kehittää jatkuvasti toimintaansa
Vaikka julkisuudesta voi saada kuvan, että toimintamme pyörii paljolti yhden ikävän tapahtuman ympärillä,
on se kovin väärä kuva. Kuluneen kahden vuoden aikana olemme linjanneet vievämme Hakaa enenevässä
määrin laadukkaasti toimivan urheiluseuran suuntaan. Toive tähän on kummunnut jäsenistöltä. Jalkapallopuolelle olemme tuoneen uusina elementteinä kentälle Hakatemian sekä maalivahtikoulun.
Hakatemia on tarkoitettu pelaajille, jotka haluavat panostaa normaalia tarjontaa enemmän harrastukseensa
ja samalla saada tukea omatoimiseen harjoitteluun. Myös maalivahtikoulu on otettu hyvin vastaan. Vuoden
2017 lopulla jalkapallon valmennuspäällikkönä aloittanut Rodrigo Martins Vaz on tuonut roiman lisäyksen
valmennuksen tasoon ja tuo hyvää tukea vapaaehtoisille valmentajille. Toiminnanjohtajan palkkaaminen
on tuonut paljon ryhtiä tekemiseen ja vähentänyt vapaaehtoistyön tarvetta hallinnollisella puolella. Kevään
2018 olemme aloittaneet kaikkien Paimion ala-asteiden kanssa yhteistyön iltapäiväkerhojen järjestämisessä. Toiminta on saanut lentävän lähdön ja se tulee jatkumaan syksyllä koulujen avattua ovensa. Olemme
mukana myös nuorempien junioreiden Tutor-toiminnassa, jossa ammattivalmentaja Sami Haltia tuo osaamistaan Soikalle viikottain. Tämä kaikki on lisää jo aiemmin laadukkaalle ja määrällisesti laajalle toiminnallemme.
Toimintamme kehittyessä olemme saaneet kehitettyä myös varainhankintaamme ja siten toiminnan tason
nostaminen ei ole nostanut kovastikaan yksittäisen pelaajan kuluja. Olemme myös osanneet ja onnistuneet
saamaan tukea eri tahoilta toimintaamme aiempaa enemmän.
Jääkiekon saralla olemme onnistuneet kehittämään luistelukoulusta toimivan ja houkuttelevan harrastusmahdollisuuden. Olemme myös mukana jääkiekon alueellisessa Tutor-toiminnassa. Tavoitteenamme on
jo pidempään ollut löytää jääkiekkoon myös oma valmennuspäällikkö, mutta tässä emme ole vielä onnistuneet. Onnistumisena voidaan myös pitää sitä, että olemme saaneet kasvatettua ensimmäisen b-juniorijoukkueen, joka valitettavasti ei enää tulevalla kaudella jatka toimintaansa.
Kuten aiemmin mainittu, on taloushallintoamme ulkoistettu tilitoimistolle ja käytössämme on Netvisorkirjanpito-ohjelma. Ohjelman tavoitteena on tehostaa taloushallintoa sekä samalla lisätä taloushallinnon
läpinäkyvyyttä. Tavoitteenamme on neljän silmän periaate, jonka mukaan jokaisen maksun tarkastaa kaksi
ihmistä. Luonnollisesti kehitämme tilinpitoa myös niiltä osin, mitä tilintarkastuksessa on esiin nostettu.
Vuoden 2018 aikana olemme ottaneet käyttöön Jopox-julkaisujärjestelmän, jonka koimme palvelevan paremmin toimintaamme. Järjestelmä tulee tulevaisuudessa vähentämään myös kulujamme. Urheilun saralla, joka nyt on kuitenkin meidän päätoimintamme, on toiminta kehittynyt suotuisasti. Jäsenmäärä on
kasvanut ja samalla menestyksestäkin on päästy nauttimaan.
Miesten jalakapallon edustus ei ole hävinnyt sarjassaan vielä yhtään peliä. Naisten edustus pelaa II-divisioona hyvällä menestyksellä. D-tytöt on tekemässä historiaa, noustessaan ensimmäisenä joukkueena
pitkään aikaan valtakunnan korkeimmalle sarjatasolle. Joukkueen työ on ollut määrätietoista ja työn hedelmiä nautitaan nyt. Seuran toiminnan rakentaminen on pitkäjänteistä puuhaa ja työtä on asettamiemme
tavoitteiden saavuttamiseksi paljon tehtävänä. Paljon on toki jo tehtykin.

Johtokunnan työskentely ja tavoitteet
Johtokunnan jäsenet ovat vastaavalla tavalla vapaaehtoistyössä kuten muutkin toimintamme mahdollistavat sadat vapaaehtoiset. Johtokuntatyönsä lisäksi kaikki johtokunnan jäsenet ovat vahvasti joukkueiden
toiminnassa mukana. Jonkun kritisoijan mukaan johotkunnan jäsenet ovat vieraantuneet kentällä tekemisestä. Tätä kritiikkiä on hankala sulattaa, koska suuri osa toimii jonkun joukkueen joukkueenjohtajana,
pelaajana, rahastonhoitajana ja/tai jaoston puheenjohtajana. Näkemyksemme mukaan johtokunnalla on
saappaat syvällä seuran tekemisessä. Norsunluutorneja seurassamme ei ole.
Johtokunnan tehtävänä on luoda mahdollisuudet laadukkaseen urheiluun ja harrastamiseen Paimiossa.
Koska itse urheilutoiminnan päätökset ja tekeminen on organisoitu jalkapallo- ja jääkiekkojjaostojen kautta, painottuu johtokunnan asialista enemmän kentän ulkopuolisten asioiden hoitoon sekä toimintojen hallintaan ja valvontaan. Eittämättä kuulostaa hieman kuivakalta, mutta voimme todeta johtokuntatyö on he-

delmällistä ja mielekästä, varsinkin kun kehitystyömme on tuottanut tuloksia. Johtokunnalle tuli aiemmin
mainittu väärinkäytös käsiteltäväksi syyskuussa 2017. Siihen saakka asiaa selvitellyt työryhmä oli kokenut
kyseisen asian olevan yksittäistapaus, joka kuuluu johtokunnan tehtäviin hoitaa, kuten muutkin sille kuuluvat asiat. Asia muiden joukossa, tehdään niin hyvin kuin osataan. Tästä alkanut tapahtumaketju kaikkine
huhuineen, vääristeltyine tietoineen ei taasen ole ollut kenellekään palkitsevaa.
Vuoden 2017 johtokunta jollain lailla kokee tehneensä työnsä sinänsä hyvin, kun on kehittänyt toimintaa
oikeaan suuntaan ja löytänyt mm. aiempien vuosien väärinkäytöksiä. Se, että sanansaattajia aletaan tuomitsemaan on mielestämme ala-arvoista. Pitää toki todeta, että julkisuudessa esiintynyt kritiikki edustaa
saamamme palautteen mukaan aika lailla pientä joukkoa ja olemme saaneet jäseniltämme valtavasti tukea
matkan varrella. Siitä huolimatta tämä yksittäistapaus kaikkine on vienyt aika lailla resurssia ja jaksamista
siitä työstä, joka olisi voitu tehdä paimiolaisen junioriurheilun eteen. Toivommekin, että asioiden nyt ollessa
selvitetty, voisimme yhtenäisenä joukkona kehittää seuraamme eteenpäin.
Paimion Hakan johtokunta valitaan syyskokouksessa aina seuraavalle toimikaudelle. Samassa kokouksessa valitaan seuralle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Syyskokouksessa 2017 puheenjohtajan kieltäytyssä jatkosta silloin vallinneen epäluottamuksen ilmapiirin vuoksi, ei johtokuntaan ollut yhtään hakijaa.
Kokous asetti nimitysvaliokunnan kartoittamaan mahdollista uutta johtokuntaa. Tällainen työn tuloksena
esityksenä seuraavalle ylimääräiselle yhdistyksen kokoukselle esitettiinkin ja kokous esityksen mukaisen
johtokunnan valitsi. Yleensä toimikausi on vuosi. Jos johtokunta haluttaisiin erikseen kesken toimikauden
erottaa jostain syystä, siihen säännöistä löytyy keinot. Kuten Suomen hallitusta ei eroteta soittamalla kansanradioon, ei Hakan johtokuntaakaan eroteta kirjoittamalla naseviin.
Johtokunta ottaa mielellään vastaan niin asiallista kritiikkiä toiminnastaan kuin myös positiivista palautetta, jos sellaiseen nähdään aihetta. Subjektiivisen käsityksen mukaan Paimion Hakalla on tällä hetkellä erittäin hyvä, osaava ja yhteen hiileen puhaltava johtokunta. Motivaatio tekemiseen on korkealla. Tahtomme on kehittää toimintaamme ja luoda aiempaakin paremman ympäristön Paimiolaiselle jalkapallolle
ja jääkiekolle. Johtokunta kokoontuu 5.7. rakentamaan seuramme strategiaa tuleville vuosille. Ajatuksia,
kehitysideoita ja toiveita otamme mielellään vastaan, toiminnanjohtaja@paimionhaka.fi . Kannustamme
kanssaseurojamme myös hyvään tekemiseen ja tuemme lähiseurojamme mahdollisuuksiemme mukaan.
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