LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA

PÄÄTÖKSIÄ 1/2007

Johtokunnan järjestäytyminen
Johtokunnan varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tapani Korvenpää ja seuran
sihteeriksi Leena Pietilä (vielä yhdeksi kaudeksi). Johtokunnan toimikuntien puheenjohtajiksi valittiin: Joukkueenjohtajat – Jouko Aittamäki, valmennus- ja koulutus – V-V
Toivonen, talous – Pekka Lehto/Petri Martti, oheispalvelut – Olli Rantala, Edustusjoukkue – Tapani Korvenpää, yhteiskuntasuhteet – Jarmo Sillanpää, markkinointi –
Seppo Lindsten, luistelu-/kiekkokoulu – Jarmo Harjunmaa/Jarmo Sillanpää.
Valmennusasiat
Valmennuspäällikön toimenkuvakeskustelu on vielä käymättä, joten tähän asiaan palataan seuraavassa johtokunnan kokouksessa. Seuraavan kauden joukkueiden kokoaminen on aloitettava välittömästi, samoin valmentajakartoitus. Puheenjohtaja, valmennusvastaava ja valmennuspäällikkö keskustelevat asiasta to 11.1. klo 18.30 alkaen. C91- ja B-junioreissa suoritetaan tulevaa kautta koskeva pelaajakysely pikapuoliin.
Tämän jälkeen ryhdytään suunnittelemaan vanhempien ikäluokkien joukkueita. Edustusjoukkue on jo linjannut tulevaa kauttaan. Pelureilta vaaditaan panostuksia ja pelaajarinkiin kutsutaan vain 20 + 2-3 peluria. Seuraavassa johtokunnan kokouksessa valmennuspäällikkö päivittää tilannetta.
Joukkueenjohtajien palaverin terveiset
Joukkueenjohtajat olivat pitäneet palaveria 8.1. Jouko Aittamäki kertoi terveiset. Kausijulkaisua varten mainosten keruu aloitetaan vasta, kun on sovittu yritysjaosta. Peliisännyydet ovat toimineet hyvin, eivätkä ne haittaa kausijulkaisumainosten keruuta.
Kauden päätteeksi tehdään peli-isännyyskokemuksista yhteenveto ja luodaan tämän
pohjalta pelisäännöt seuraavaa kautta varten. Valmennuspäällikön toimenkuvaan kaivataan dokumenttia. Toppapuvut saapuvat helmikuun alussa. TPS ja TOK ovat tehneet bonussopimuksen. Sen mahdollisesta laajentamisesta koskemaan myös LoimiKiekkoa oltiin kiinnostuneita. Puheenjohtaja selvittää asiaa. Nuorille ja/tai vanhemmille
toivotaan järjestettäväksi vapaa-ajan yhteistilaisuuksia. Rockets – kannustuslaulua on
myös toivottu. Hyviä ehdotuksia otetaan vastaan.
Kausijulkaisu 2007
Seuran kausijulkaisu ilmestyy kevään aikana. Viime vuoden tapaan julkaisu jaetaan
vasta kauden päättyessä eli maaliskuun loppupuolella. Joukkueenjohtajat laativat
joukkueensa toimintakertomuksen, jonka pohjalta syntyy juttu myös kausijulkaisuun.
Kuvia erilaisista tapahtumista kaivataan. Mainosten keruu aloitetaan vasta, kun kausijulkaisuvastaavien palaveri on pidetty 24.1. Ennen tätä joukkueet saavat listan yrityksistä, joista joukkueet ovat hakeneet mainoksia. Tähän listaan tehdään perusteltuja
muutoksia niin, että F98-joukkueellekin saadaan oma potti. Sihteeri toimittaa listan
joukkueenjohtajille, jotka velvoitetaan käymään se läpi joukkueensa kanssa.
Rakettimyynti
Rakettimyynnissä tehtiin taas uusi myyntiennätys. Järjestelyt toimivat hyvin, talkoolaiset olivat innostuneita ja hoitivat työnsä erinomaisesti. Lupa-asioiden ja myyntitilojen

hyvästä hoidosta saatiin kiitosta, samoin myyjien pelipaitojen käytöstä. Tulevana vuodenvaihteena myyntipaikkoihin saattaa tulla muutoksia ja vastaavia tarvitaan lisää.
Kevään turnaukset
F97- ja F98-joukkueet ovat anoneet turnauksen pitämistä keväällä, F97 17.3. ja F98
24.3.. F97-joukkueen turnausanomusta ei vielä ole hyväksytty, sillä sarjakausi on aiottuna turnauspäivänä kesken. Länsirannikon alueen sarjapelit on pelattu tuolloin, joten
johtokunta päätti vielä kysyä uudelleen turnauksen pitämistä 17.3. Puheenjohtaja on
yhteydessä Heikki Suutalaan.
Seuran välitilinpäätös
Taloudenhoitaja tekee välintilinpäätöksen, jota varten joukkueiden rahastonhoitajien
on toimitettava tiliotteet Lehdon Pekalle suoraan tai Jäähallin toimistoon pikaisesti.
Seurajohdon koulutusristeily
F98-joukkueesta Mari Topi-Hulmi ja Mervi Julku ovat ilmoittautuneet risteilylle mukaan.
Muut asiat
Toppapuvut
Toppapuvut saapuvat helmikuun alussa. Ne lunastetaan suoraan Sportiasta. Asiasta
tiedotetaan lähempänä saapumista.

