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Valmennusasiat
V-V Toivonen ja Jarmo Sillanpää järjestivät F97-joukkueen pelureille testiradan. Johtokunta keskusteli asiasta ja totesi, että testaus isolle kentälle siirtymisvaiheessa on hyvä
ja että testitulokset ovat hyvä pohja, kun keskustellaan joukkueen kokoonpanosta ja
joukkueen sarjatasosta. Vuosien mittaan saadaan myös käsitys seuran junioritoiminnan kehittymisestä. Johtokunta on yhtä mieltä valmennuspäällikön kanssa 98syntyneiden pelipaikasta. 98-syntyneissä on 99-syntyneitä, joista kuusi on ilmoittanut
haluavansa siirtyä oman ikäluokkansa joukkueeseen. Näin ollen 98-joukkueeseen jää
vain 17 peluria. Joukkue siis tarvitsisi 97-joukkueen nuorimpia pelureita. Näin pyritään
toimimaan.
A-juniorijoukkueen ensimmäiset harjoitukset ovat pe 23.3., jonka jälkeen tiedetään
joukkueen todellisista toimintamahdollisuuksista. B-juniorijoukkueen kokoonpano selviää, kunhan A-junnujoukkueen pelurit saadaan lopullisesti nimettyä. 92-joukkueen valmentajina jatkavat entiset valmentajat, 93-joukkueessa tilanne on vielä vähän auki. 97joukkueessa jatkavat Mikko Mäkilä ja Pasi Mäkiö, 98-joukkueessa J-M Salminen ja
Marko Laaksonen. 99-joukkueen valmentajaksi ryhtyy V-V ja hänen avukseen Jouni
Nurminen, joka on myös lupautunut varajoukkueenjohtajaksi. Kiekkokoulua ohjaavat
Tapani Pukkila ja B-junnut, Luistelukoulua vetää Riina Levander tyttöjen kanssa. Ladyt
ja ringette jatkavat entisin ohjaajavoimin. Janne Uusitalo jatkaa B-junnujen kuntosaliohjaajana. Avoinna olevat valmentaja-asiat pyritään samaan kuntoon maaliskuun aikana.
V-M Hollo haluaa jatkaa maalivahtivalmentajana, mutta hieman harvemmin. Hän voisi
olla ohjaamassa esim. viikon ajan joka ilta kerran kuukaudessa.
Jääaikoja tulevalle kaudelle on jo kyselty. Halliyhtiö pyytää huomioimaan, että viikossa
on muitakin päiviä kuin tiistai ja torstai. Jääajat tulevat alkamaan klo 16.30 ja päättymään klo 22.30. Näin saadaan yksi harjoitusvuoro lisää joka illalle. Hallin taakse tulee
kolmas parakki, joten varusteiden säilytystilaa on sitten jo seitsemälle joukkueelle. Tämä myös helpottaa aikaisten harjoitusvuorojen käyttöä.
Edustuksen kotipelit ovat kaudella 2007–2008 perjantai-iltaisin.
Kauden päätöstilaisuus
Seuran kauden päätöstilaisuus pidetään tiistaina 10.4. klo 18.00–20.00 Jäähallilla. Jokaisesta joukkueesta palkitaan tsempparipelaaja. Tätä varten sihteeri toivoo saavansa
nimiehdotukset ja perustelut viimeistään 1.4. Lisäksi 25-vuotisjuhlissa saadut kiertopalkinnot on päätetty jakaa seuraavasti: vuoden Leijonaliigalainen (F97-joukkue valitsee),
vuoden Nuori Suomi-pelaaja (D93-joukkue valitsee) ja vuoden junnupelaaja seuran
vanhimmasta juniorijoukkueesta (tänä vuonna B-junnujen 88–89-syntyneistä). Tällä
systeemillä pokaalit kiertävät vuodesta toiseen.
Pelaajat – valmentajat peliä varten V-V kokoaa valmentajista ja Ladyista joukkueen.
Joukkueen valmentajana toimii Kimmo Hakala. Ison kentän joukkueet nimeävät kukin

3-4 peluria junnujen joukkueeseen. Nimet V-V:lle 4.4. mennessä. Joukkueen valmentajan pestiä hoitaa Tapani Korvenpää. Tuomareina pelissä toimivat Viljo Lindsten ja Leo
Pietilä.
Muut asiat
Sinettiseurojen tapaamiseen Salossa 5.3. osallistui V-V. Lentopallovaltaisessa palaverissa oli käyty läpi Löydä liikunta-projektin esimerkkitapausta Koskelta. Rocketsin edistyminen pelillisesti on noteerattu mm. Salossa.
Löydä Liikunta – projektin kerhokapteenien tapaamiseen osallistui Riina Levander.
Spurttisäkkejä oli anottu vain Loimaalta.
Auditoinnin jatkoeräpalaveri on Loimaalla 2.4. klo 15.30. Tapaamiseen osallistuvat seurasta V-V, Jarmo J. ja sihteeri.
TOK – yhtymän jakamista bonuksista voi hyötyä myös seura. TPS Juniorit ja muutama
muu Turun seudun seura on mukana tässä yhteistyössä. Loimi-Kiekolle on nyt tarjottu
mahdollisuutta osallistua tähän. Puheenjohtaja tekee yhteistyösopimuksen, jonka jälkeen joukkueille jaetaan lisäinfoa.
Kotisivut ovat teknisesti vanhanaikaisia. Ne olisi hyvä uusia. Tunttusen Panun kanssa
on asiasta keskusteltu. Hän voisi uudistamisen tehdä. Johtokunta hyväksyi ehdotuksen. Vieraskirjan robottiviestit ovat ikäviä. Ylläpitäjät ovat lupautuneet niitä poistamaan,
jotta vieraskirja pysyisi luettavana. Kauden päätyttyä vieraskirja suljetaan kesän ajaksi.

