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Valmennusasiat
V-V. Toivonen osallistui Forssassa 1.9.2007 järjestettyyn seurojen yhdyshenkilöiden
kauden avaustilaisuuteen. Siellä oli puhuttu paljon harrastajamäärien vähenemisestä,
harrastuksen maksuista ja ajankohtaisista sääntöasioista. Sääntömuutoksia ei tälle
kaudelle juurikaan tullut. Seuran jäsenien tuplaturvavakuutuksen kattavuudesta pelireissuilla oli puhuttu. Kun seura on määrännyt joukkueen matkustamaan linja-autolla tai
muulla liikennevälineellä, niin tuplaturvavakuutus kattaa muille aiheutetut vahingot. Jos
seuran määräystä ei ole, niin vakuutusyhtiö ei korvauksia maksa. Johtokunta päätti
määrätä, että seuran kaikki joukkueet käyttävät harjoitus- ja sarjapelireissuilla linjaautoa. Jos joukkue matkustaa henkilöautoilla, niin asiasta on ilmoitettava sihteerille hyvissä ajoin ennen reissua. Johtokunta tekee tällöin määräyksen oman auton käytöstä
esim. taloudellisiin syihin vedoten. Johtokunta määräsi Edustusjoukkueen tekemään
harjoituspelimatkan pe 14.9.2007 Somerolle henkilöautoilla, samoin sarjapelimatkan la
1.12.2007.
Tuomarit on varmistettava aina etukäteen esim. sähköpostiviestillä.
Joukkueenjohtajia pyydetään toimittamaan joukkueen vanhempienpalaverin pöytäkirja
mahdollisimman pian kokouksen jälkeen sihteerille ja joukkueen vanhemmille. Johtokunta tai valmennuspäällikkö ei osaa vastata joukkueen sisäisiin asioihin liittyviin kysymyksiin.
Valmentajasopimukset on purettu V-M. Hollon kanssa. Pasi Mäkiö on lupautunut MOKkoulutukseen ja hän hoitaa seuran nuorempien joukkueiden (95-syntyneet ja nuoremmat) MV-valmennuksen. Teppo Levosen sopimus koskien 91-syntyneiden joukkueen
valmennusta on myös sanottu irti. Levonen siirtynee B-junnujen valmennustiimiin. Mika
Heinonen on lupautunut toimimaan Timo Harteelan apuna 93-syntyneiden valmennuksessa. Jarmo Sillanpää on luvannut ottaa vastuun valmennustehtävästään ensi viikon
alusta alkaen.
Ammatti-instituutin varustekoppi hallin alakäytävällä siirtyy seuran käyttöön. Siellä tullaan säilyttämään yhteisiä valmennuksen apuvälineitä. Tarvikkeet on aina muistettava
palauttaa käytön jälkeen samaan paikkaan.
Parakit on myyty Jäähalliosakeyhtiölle, jolle maksetaan parakkivuokra 300 e/kausi.
Valmennuspäällikkö toivoo, että joukkueiden harjoituksiin osallistuvista uusista tai ulkopuolisista pelureista ilmoitetaan hänelle etukäteen. Syytä on myös varmistaa, että ko.
pelurilla on vakuutus, joka kattaa tällaisen osallistumisen.
Leijonaliigaan on ilmoittauduttava 28.9.2007 mennessä. V-V hoitaa asian.
Länsirannikon alueen seuratapaaminen on Somerolla 20.9.. V-V toimittaa kutsun myös
Loimaan Liikuntalautakunnalle.
Luistelukoulun ja kiekkokoulun kutsut saadaan postiin tämän viikon lopulla. V-V on yhteydessä Loimaan ammatti- ja aikuisopiston sosiaalipuolen rehtoriin, jos opiston opiskelijoilla olisi mahdollista liikuntapuolen opintojen osana vetää luistelu- ja/tai kiekkokoulua.

Joukkueenjohtajia pyydetään tiedottamaan omaa joukkuettaan jäsenmaksujen maksamisesta. Pelaajien ja seuran toimihenkilöiden täytyy maksaa jäsenmaksu ennen sarjakauden alkua. Jäsenmaksu on 10 e/peluri, ja se maksetaan tilille 523900-41176.
Perhejäsenmaksu on 30 e ja sillä kaikki perheenjäsenet pääsevät seuran jäseniksi ja
samalla Pohjolan tuplaturvavakuutuksen piiriin. Vakuutus kattaa kaikki peleihin ja harjoituksiin liittyvät tapahtumat ja se korvaa myös toiselle aiheutettuja vahinkoja. Toivottavasti mahdollisimman moni perhe liittyy jäseneksi, sillä jäsenmäärä vaikuttaa kuntaavustusten määrään. Muistakaa mainita kaikkien perheenjäsenten nimi maksutositteella.
Joukkueiden toimihenkilöt
97-syntyneiden joukkue on pitänyt vanhempainpalaverin. Joukkueen toimihenkilöinä
jatkavat samat henkilöt kuin viime kaudella.
Seuran 91-syntyneiden joukkue on lopetettu. Joukkueessa pelanneet pelurit ovat siirtyneet pääosin B-junioreihin. B-junioreiden joukkue (90- ja 91-syntyneet) on pitänyt vanhempainkokouksen 7.9.. Kokous esittää, että joukkueenjohtajaksi nimetään Kimmo
Hakala, varajoukkueenjohtajaksi Olli Rantala ja rahastonhoitajaksi Tiina Riikonen.
Joukkueen huoltajina toimivat Harri Mäkelä ja Reijo Uusitalo sekä kahvilavastaavina
Sirpa Rastas ja Leena Pietilä. Johtokunta nimesi ko. henkilöt toimimaan Bjuniorijoukkueen toimihenkilöinä.
Muut asiat
Kotisivut
Pekka Tunttunen on tehnyt töitä seuran kotisivujen uudistamiseksi. Uusi ulkoasu tulee
näkyviin lähiaikoina.
Junioritoiminnan sääntöjen tarkentaminen
Junioritoiminnan sääntöjä on tarkennettu. Johtokunta hyväksyi esityksen. Säännöt päivitetään lähiaikoina.
Suomi-Tsekki – peli
17 vuotiaiden junioreiden peli Suomi-Tsekki pelataan Loimaalla 8.11.2007 Tarkempaa
tietoa myöhemmin.
Seuran sinettiseurayhdyshenkilö on syksystä 2007 alkaen V-V Toivonen. Sihteeri ilmoittaa asiasta eteenpäin.
Joukkuekuvaukset alkavat lokakuun alkupuolella. Olli Rantala ilmoittaa tarkemmasta
aikataulusta.
Toimitsija-aition siisteydestä huolehtii jokainen joukkue omalla vuorollaan.

