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Seurajohdon koulutusristeily
Seuran puheenjohtaja osallistui 21.-22.1. järjestettyyn koulutusseminaariin. Tilaisuudessa oli
puhuttu seuran toimintaa tukevista projekteista mm. kuntien liikuntatoimien kanssa. Näihin olisi
helposti saatavissa ulkopuolista rahaa, mutta ne vaatisivat seuran puolelta henkilön, jolla on
aikaa paneutua asiaan. SJL:n terveisiä olivat mm. Pohjola 50-vuotisleirin ohjelmasta, eri sektoreille suunnitelluista tehostamistoimista, harrastejääkiekkotoiminnan laajentamisesta. SJL:n
tavoitteena on edelleen harrastajamäärien kasvattaminen.
Tärkein asia oli seurojen laatuarviointi ja laatutukikeskustelu. Valmennuspäällikkötuki ja Nuori
Suomen Sinettipiikki yhdistetään ns. seuran laatutueksi, jonka jakoperusteisiin laatuarvioinnin
lopputulos vaikuttaa. Seurat jaetaan kolmeen kategoriaan. Niistä alin eli pienimmät pistemäärät saaneet seurat saavat pienimmän tuen ja ylin kategoria saa selvästi suurimmat tuet. Jo arvioitujen seurojen saamat pistemäärät ovat olleet 1800-4100. Loimi-Kiekon toiminnan heikkoudet olivat urheilu- ja kilpailutoiminnassa, joten siihen puoleen olisi panostettava vahvasti.
Valmentajakerhon kuulumiset
Valmentajakerho kokoontui 25.1.. Valmentajien osanotto oli ollut heikkoa. Johtokunta edellyttää, että jatkossa valmentajat osallistuvat näihin tilaisuuksiin. Kerhoillan aikana oli käyty läpi
tulevia asioita mm. koulutuksia, LOK2-kurssi alkaa Loimaalla 1.2., Tuomo Kärki yritetään saada Loimaalle kevään aikana. 92-ikäluokan valmistautumisesta Pikku-Pohjola-tapahtumiin oli
puhuttu. Tähän liittyen 92-joukkueen valmentajat lähtevät tämän talven Pikku Pohjola-leirille
tutustumaan 4-5.3. Valmentajien toivotaan ottavan suoraan yhteyttä valmennuspäällikköön heti, kun kokevat tarvitsevansa apua. Nyt kannattaa kysyä neuvoja ja pyytää apua.
Kausijulkaisu
Kausijulkaisun mainosten keruu on käynnissä. Mainossopimuksia on palautettu ja Lieskivelle
on toimitettu materiaalia. Sopimukset olisi saatava pääosin kasaan viimeistään helmikuun toisen viikon lopulla. Joukkueenjohtajien jutut viimeistään helmi-maaliskuun vaihteessa sihteerille.
Myös muut jutut saman aikataulun mukaan.
D93-ikäluokan loppuottelut
A-, B- ja C-lohkojen loppuottelut pelataan Loimaalla la 25.3. Viime vuonna turnaus onnistui hyvin ja nyt toimitaan saman mallin mukaisesti. Toimitsijatehtäviin valitaan kokeneita henkilöitä,
myös jäähyaition valvojat osaavia. Edeltävällä viikolla käydään toimitsijoiden kanssa vielä läpi
tärkeitä asioita. Kahviotoimikunta huolehtii kahviomyynnistä ja makkaranpaistosta viimevuotisen mallin mukaisesti. Arpajaispalkintojen keruun voivat joukkueet aloittaa heti. Palkintoja tarvitaan runsaasti.
25-vuotisjuhlat
Juhlatiedote on lähtenyt joukkueille. Päiväjuhla päätettiin aloittaa jäähallilla klo 14.00, jotta
kaikki ehtivät hyvin iltajuhlaan Seurahuoneelle klo 19.00 alkaen.
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Muut asiat
MV-koulutus
Seuran sisäinen MV-koulutus on ontunut. MV-kouluttajat eivät ole päässeet mukaan työ- ja
opiskeluesteiden vuoksi. Kevätkaudella ei jatketa MV-jäitä. Syksyllä mietitään uudestaan MVvalmennusta. Onko seuran omista tekijöistä kouluttajiksi vai ostetaanko koulutus ulkopuolelta?
Varusteet
MV-varuste-, harjoituspaita- ja pelipaita listoja puuttuu vielä. Toimittakaa listat seuran varustevastaavalle: Mika Tiiri mikaela@auria.net pikaisesti. Tunttuselta on tulossa seuran uuden pelipaidan malli. Paidan perusväri on sininen, toinen paita tulee olemaan valkoinen.
Tuulipukujen S-kokojen tulo viivästyy valmistusmaassa tapahtuneen virheen vuoksi. Puvut tulevat kyllä, mutta kestää vielä.
TPS-kutsuottelu
TPS on kutsunut loimi-kiekkolaiset katsomaan 7.3. pelattavaa TPS-Kärpät peliä. Joukkueita
pyydetään selvittämään pikapuoliin noin osallistujamäärän (puoli linja-autoa tai koko auto
joukkueen käyttöön). Sihteeri tilaa riittävän määrän linja-autoja. Saamme liput, mutta matkan
maksaa jokainen itse (noin 5 €/henkilö).
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