LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA
Aika:

PÄÄTÖKSIÄ 13/2007

ti 28.8.2007 klo 18.00-19.45

Valmennusasiat
Joukkueet ovat toimittaneet toimintasuunnitelmansa ja budjettinsa. Joukkueiden budjetit liitetään seuran budjettiesitykseen, jota johtokunta käsittelee seuraavassa kokouksessaan.
Seura maksaa valmentajasopimuksen tehneiden valmentajien lisenssit.
Huoltajakoulutukseen 21.9.2007 on seurasta ilmoitettu Mika Heinonen ja Jari Tamminen.
Valmennuspäällikkö osallistuu la 1.9.2007 Forssassa järjestettävään Seurojen yhdyshenkilöiden kauden avaustilaisuuteen.
Valmennuspäällikkö on keskustellut Länsirannikon aluekouluttajan kanssa toimenkuvastaan ja työtehtävistään. Toimenkuva selkeytetään lähiaikoina.
Luistelukoulun vastuuvetäjänä jatkaa Riina Levander. Kiekkokoulusta puuttuu vielä
vastuuvetäjä.
Juoksuaidoista on saatu tarjouksia, jotka johtokunta velvoitti käsittelemään valmentajien palaverissa.
Seuran nuorisovastaava
Johtokunta päätti nimetä seuran nuorisovastaavaksi Riina Levanderin.
Rahastonhoitajien palaveri on sovittu alustavasti pidettäväksi 4.9.
Joukkueenjohtajien palaverin terveiset
Joukkueenjohtajat olivat kokoontuneet 23.8. He olivat keskustelleet mm. jääajoista, jotka eivät ihan kaikkia olleet tyydyttäneet. Toimihenkilöiden motivoinnista oli puhuttu ja
sovittu niin, että joukkueet keskustelevat vanhempainpalavereissaan asiasta. Esityksiä
toimitetaan kahvion ruskeaan postilaatikkoon. Jojo-kansiota kopioidaan tarpeen mukaan muille jojoille. Kummijoukkuemallia jojot eivät olleet hyväksyneet, vaan olivat
päättäneet, että vanhemmat joukkueet avustavat uusia joukkueita kysyttäessä ja tarpeen mukaan. Toimihenkilölista on jo olemassa, ja se liitetään kotisivuille lähiaikoina.
B- ja C-junnuille, heidän vanhemmilleen ja myös nuorempien joukkueiden vanhemmille
järjestetään sääntökoulutusilta lähiaikoina. Edustusjoukkueen pelien jäähyboxivuorot
oli jaettu joukkueille. Jojot huolehtivat, että jäähyaitiossa on pätevät vahdit.
Joukkueita muistutetaan, että pelipaitamainoksia, peli-isännyyksiä tai muuta isompaa
rahaa haettaessa pysyttäydytään ensisijaisesti kausijulkaisulistan yrityksissä. Jos on
tarve hakea rahaa muista yrityksistä, niin asiasta ilmoitetaan johtokunnalle etukäteen.
Jo nyt on käynyt niin, että eräässä yrityksessä on käynyt kahden eri joukkueen kyselijöitä.

Seuran kotisivujen uudistamisaikataulusta puhutaan seuraavassa kokouksessa. Seurakyselyn raportti ja toimihenkilöiden yhteystiedot liitetään kotisivuille mahdollisimman
pian.
Joukkueiden toimihenkilöt
98-syntyneiden joukkue on pitänyt vanhempainpalaverin. Joukkueen toimihenkilöinä
jatkavat samat henkilöt kuin viime kaudella.
99-syntyneiden joukkue on pitänyt ensimmäisen vanhempainkokouksensa. Kokous
esittää, että joukkueenjohtajaksi nimetään Ari Vikström, varajoukkueenjohtajaksi Toni
Nurminen ja rahastonhoitajaksi Kirsi Hulsi-Heinonen. Johtokunta nimesi ko. henkilöt
hoitamaan 99-syntyneiden joukkuetta. Vanhempainpalaveri nimesi joukkueen huoltajaksi Mika Heinosen. Seura on nimennyt joukkueen vastuuvalmentajaksi Ville-Veikko
Toivosen.
Muut asiat
Asustemyynti
Seuran collegeasuja voi käydä sovittamassa ja ostamassa Loimaan Sportiassa.
Rockets-urheilusukkia tulee myyntiin kahvioon.
Junioritoiminnan sääntöjen tarkentaminen
Junioritoiminnan säännöissä on epäselvästi esitetty miten joukkueen rahavarojen käy,
jos joukkue jakaantuu tai loppuu. Johtokunta keskusteli asiasta ja totesi, että kohtaa on
selkeytettävä. Ajatuksena on, että toiseen joukkueeseen siirtyvien pelureiden osuus
joukkueen varoista siirtyy heidän mukanaan. Varat kuitenkin siirtyvät uuden joukkueen
käyttöön, ei ko. pelureiden hyödyksi.
91-joukkueen jatko
91-syntyneiden joukkueessa on enää 12 pelaajaa jäljellä. Näin pienellä pelaajamäärällä ei kannata osallistua SM-karsintasarjaan. Valmennuspäällikkö esittää, että osallistuminen perutaan. Johtokunta hyväksyi esityksen. Valmennuspäällikkö ja joukkueenjohtaja kutsuvat pelurit ja heidän vanhempansa palaveriin, jossa keskustellaan muista jatkotoimista. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.
Puheenjohtajan puheenvuoro
Seuran puheenjohtaja ilmoitti, että hänen työnkuvansa muuttuu lähiaikoina. Lisääntyvän matkustamisen lisäksi hän aloittaa työn ohessa opiskelun tammikuussa 2008. Tämän vuoksi puheenjohtaja ilmoitti, ettei hän ole käytettävissä uudelle puheenjohtajakaudelle ja vetäytyy myös 93-joukkueen vastuuvalmentajan tehtävistä.

