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Valmennusasiat
Valmentajasopimuksia on tekemättä enää muutama. 93-, 98-joukkueen ja Lady-Hockeyn valmentajasopimukset tehdään lähiaikoina.
Valmentajakerho kokoontuu to 14.9. Jäähallin neuvotteluhuoneessa. Kaikkien valmentajien toivotaan olevan paikalla, sillä palaverissa käsitellään ajankohtaisia valmennusasioita sekä toimintasuunnitelman tekemistä.
Seura lunastaa valmentajasopimuksen tehneille valmentajille harrastelisenssin.
Joukkueiden järjestäytyminen
97-syntyneiden joukkue on pitänyt vanhempainpalaverin 22.8.2006. Joukkueenjohtajaksi valittiin jo keväällä Kimmo Salminen. Toiseksi joukkueenjohtajaksi palaveri esittää Toni Nurmista.
Aki Nokso-Koivisto jatkaa rahastonhoitajana. Olli-Pekka Toivonen, Jonne Talvinen ja Matti Sairanen toimivat huoltajina, Petri Pihlajasaari kilpailuvastaavana, Tuija Leppämäki sekä Päivi Sairanen kahvilavastaavina ja Olli Piki kuljetusvastaavana. Johtokunnalla ei ollut huomauttamista.
Lady-Hockey oli kokoustanut 27.8.2006. Joukkue esittää, että rahastonhoitajan tehtävät siirretään joukkueenjohtaja Jaana Hongistolle.
C91-joukkueessa jatkavat entiset toimihenkilöt. C92-joukkueessa jatkavat myös entiset toimihenkilöt, samoin Edustus- , E95- ja D93-joukkueissa.
E95-ikäisistä on ilmoitettu Länsirannikon aluesarjaan kaksi joukkuetta. Pelureita on kuitenkin
kesän aikana lopettanut niin paljon, että toista joukkuetta ei saada kasaan. E95 esittää, että
E95A-joukkueen osallistuminen sarjaan perutaan.
97- ja 98-syntyneiden joukkueet ilmoitetaan Länsirannikon alueen Leijonaliigaan. Sihteeri hoitaa ilmoittamisen, kunhan saa ko. ikäluokilta joukkuetiedot sekä tarvittavat toimihenkilötiedot.
Kiekko- ja luistelukoulu
Edellisessä johtokunnan kokouksessa päätettiin aloittaa luistelukoulu tavanomaista aiemmin.
Jääaikoja ei ole vielä varattu, mutta se tehdään heti sarjaohjelmien valmistuttua. Todennnäköisesti sunnuntaivuoro ei onnistu säännöllisesti, mutta lauantai-iltäpäivisin on vielä vapaita jääaikoja. Riina Levander, valmennuspäällikkö ja puheenjohtaja pohtivat torstaina luistelukoulun
pelisääntöjä.
Luistelukoulua markkinoidaan lähettämällä vuosina 1998-2001-syntyneiden lähialueiden lasten
vanhemmille esite.
Pelipaitojen Rockets-merkit ja muu Rockets-materiaali
Tunttusen pelipaitojen merkkiompelusta lähettämä lasku jaetaan niiden joukkueiden kesken,
jotka ovat pelipaitansa jo korjauttaneet. Sihteeri lähettää laskun lähiaikoina. Kangasmerkit tulevat myyntiin kahvioon. Sinne tulee myös Rockets-lippiksiä myyntiin. Tapani kyselee pienien käsilippujen hintoja. Käsiviirit ovat tulossa parin viikon kuluttua. Niitä myydään joukkueille omakustannushintaan.
Budjetit
Seuran budjettia ryhdytään tekemään ja tätä varten jokaisen joukkueen on toimitettava oma
budjettinsa sihteerille syyskuun 25. päivään mennessä. Pekka Lehto kutsuu rahastonhoitajat
palaveriin lokakuun loppupuolella.

Jäsenmaksut on maksettava ennen sarjakauden alkua. Joukkueenjohtajia ja rahastonhoitajia
pyydetään informoimaan vanhempia. Jäsenmaksu on 10 e/hlö tai 30 e. Kaikkien toimihenkilöiden ja pelureiden on jäsemaksu maksettava. Myös muille vanhemmille suositellaan jäsenmaksun maksamista. Jäsenmaksun maksettuaan henkilö on Pohjolan Tuplaturvavakuutuksen
piirissä eli vakuutettu toimiessaan toimihenkilönä peleissä tai osallistuessaan joukkueen talkoisiin. Seuran asusteissa on myös jäsenetuhinta. Joukkueenjohtajia pyydetään toimittamaan
ajantasalla oleva lista pelureista ja toimihenkilöistä yhteystietoineen sihteerille, jotta jäsenrekisteri saadaan päivitettyä.
Muut asiat
Varusteet
MV-varusteita, harjoituspaitoja ja teroituskoneita kysellään edelleen. Mikäli vielä on varusteita,
joista ei ole ilmoitettu varustevastaavalle, niin pikaisesti toimiin ja ilmoitus Mika Tiirille
(mikaela@auria.net). MV-varusteita, harjoituspaitoja tai teroituskoneita joukkueet eivät saa
myydä. Ne ovat seuran omaisuutta ja niitä kierrätetään omassa seurassa.
Joukkueiden valokuvaus
Joukkuekuvat otetaan syys-lokakuun aikana.
Yli-ikäisyysanomukset
Anomukset on tehtävä SJL:n sivuilla olevaa kaavaketta käyttäen. Valmennuspäällikkö tai sihteeri lähettää anomukset. Toimittakaa tarvittavat tiedot jommalle kummalle.
Lumilyhtyarvat
Arvat ovat taas tilattavissa. Ilmoittakaa sihteerille pikaisesti, kuinka monta arpaa joukkueenne
ottaa myyntiin. Arpa maksaa 5 e ja joukkueen provisio on 2,5 e.
Edustusjoukkueen tukijat kaudella 2006-2007
Seuran Edustusjoukkuetta ovat lupautuneet tukemaan: Rautia Loimaa, Domus, Loimaan Seudun Osuuspankki, Uunisepät, Loimaan Laatuauto, Sportia, Vallox, JaPc Asennus Oy, Lepohelmi, Skanska, K-market.
Urheiluseurojen paikallistuki
Tukihakemukset on jätettävä 15.10. mennessä. Tukea on haettavissa myös valmentajien ja ohjaajien koulutukseen.
Kilpailo-tilaisuus järjestetään Turussa 4.10.
SJL:n seuratilaisuus
Loimi-Kiekko ry:n edustajat on kutsuttu tilaisuuteen, joka järjestetään Tarvasjoella 9.10.2006.
Jarmo Harjunmaa osallistuu valmennuspäällikön kanssa tilaisuuteen.

