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Valmennusasiat
Pasi Mäkiö osallistui 27.–28.10.2007 Laitilassa järjestetylle MOK2-kurssille. Mäkiö huolehtii nuorempien joukkueiden MV-valmennuksesta. Alueen MV-kouluttaja Jorma Valtonen on myös luvannut tulla Loimaalle ennen joulua, mahdollisesti jonain sunnuntaina.
Vanhempien maalivahtien kouluttamisesta keskustellaan Tommi Pietiäisen kanssa.,
mikäli hän pystyy jäällä toimimaan. Turun SVK-kurssille 1.-4.11.2007 osallistui Heikki
Ketola. Mika Härkälä ei pystynyt osallistumaan Edustusjoukkueen pelien takia.
Ensiapukoulutus järjestetään Loimaalla 17.–18.11.2007. Kurssin käyneet saavat EA1kortin, joka on kolme vuotta voimassa. Joukkueiden huoltajia ja myös muita toimihenkilöitä/vanhempia kehotetaan osallistumaan kurssille, mikäli joukkueessa ei ole riittävästi EA-taitoisia, peleissä mukana olevia aikuisia. Ilmoittautumiset valmennuspäällikölle tai sihteerille keskiviikkoon 14.11. mennessä. Osallistujille toimitetaan sen jälkeen lisätietoa.
27.12.2007 järjestetään perinteinen valmentajien Kiekkopäivä Turussa. Johtokunta
päätti, että seurasta osallistuu kaksi henkilöä, jotka tuovat materiaalin muille jaettavaksi. Valmennuspäällikkö ottaa vastaan ilmoittautumiset.
Sääntökoulutusillasta on saatu materiaalia, mm. toimitsijoiden tehtävät. Materiaali liitetään seuran kotisivuille.
Seuran syyskokous
Syyskokous on 15.11.2007 Jäähallilla klo 19.00 alkaen. Kokouksessa hyväksytään alkaneen kauden toimintasuunnitelma ja budjetti. Kokouksessa valitaan johtokuntaan 2
uutta jäsentä, jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle (Sillanpää, Rantala, Hakala, Varjamo) sekä valmennuspäällikön tehtäviin siirtyneen Toivosen tilalle. Kokoukseen on saatava väkeä, jotta nuorempien joukkueiden esitykset saadaan läpi.
Kokouksessa valitaan seuralle myös uusi puheenjohtaja. Nykyisen puheenjohtajan aika
ei työ- ja opiskelukiireiden vuoksi riitä hoitamaan tehtävää.
Rakettimyynti
Loimi-Kiekko ry myy ilotulitteita S-marketissa ja K-Rautiassa. Euromarket-ketju on tehnyt sopimuksen LP Junioreiden kanssa. Seurojen yhteistyöpalaveri pidetään viikon 46
aikana. Sihteeri kutsuu rakettimyyntivastaavat palaveriin.
Seuran talous
Kuntien perusavustushakemukset tehdään marraskuun aikana. Alastarolle hakemus on
tehtävä 20.11. mennessä. Tätä varten sihteeri tarvitsee kaikkien joukkueiden seuraavista kuluista kuittikopiot: jää- ja muut tilavuokramaksut, matkakulut, erotuomarimaksut,
turnausmaksut ajalta 1.11.2006–31.10.2007. Kopiot on toimitettava mahdollisimman
pian jäähallin toimistoon, viimeistään 16.11.2007.
Joukkueita muistutetaan taas kerran siitä, että joukkueille tulevat myyntitulot ja sponsorirahat ym. tulot, jotka eivät tule suoraan vanhempien rahapussista tilitetään ensin seuran tilille ja sieltä vasta joukkueen tilille.

Muut asiat
Nettisivut
Petri Saarinen on todennut, että hänenkään taitonsa eivät riitä seuran kotisivujen uudistamiseen. Tapani kyselee vielä Tunttuselta, mitä hänen tekemänsä kotisivujen ulkoasun muutos tulisi maksamaan. Valmennuspäällikkö kysyy kahdelta muulta mahdolliselta taholta kykyjä/mahdollisuuksia tehdä ko. uudistusta.
U17 – pelin jälkipuinti
8.11.2007 Loimaalla pelattu U17 maaottelu Suomi – Tsekki onnistui hyvin. Halli ja paikalliset järjestelyt saivat kehuja Jääkiekkoliitosta ja molemmilta joukkueilta. Myös yleisö
sai aktiivisesta mukanaolosta kiitokset. Kahviotoiminta sujui hyvin. Tapahtumasta otettuja valokuvia liitetään seuran kotisivuille.
Edustusjoukkueen MV-varusteet
Edustusjoukkueen ykkösmaalivahdiksi on noussut Jarmo Salonen, sillä Tommi Pietiäinen on loukkaantunut. Seuralla ei ole Saloselle sopivia uusien sääntöjen mukaisia varusteita. Mikäli Edustusjoukkue pääsee II-divisioonan karsintoihin, niin Salosen nykyiset varusteet eivät kelpaa. Johtokunta päätti seurata joukkueen tilannetta marraskuun
ajan ja tehdä päätöksen MV-varusteista tilanteen mukaan.
Ketjukaveri
SJL on suunnitellut ns. nuorisotiimin perustamista. Jokaiseen seuraan perustettaisiin
oma nuorisotiimi, josta joku edustaisi seuraan alueen vastaavassa kokoonpanossa ja
heistä joku taas valtakunnallisessa tiimissä. Asiasta kuullaan lisää myöhemmin.
SJL:n strategia
Strategiassa painotetaan päätoimisen liikunnanohjaajan palkkaamista seuroihin valmennuspäällikön avuksi. 14–19 vuotiaille nuorille on pyrittävä järjestämään harrastusmahdollisuus. Jos sarjatason pelaaminen ei kiinnosta tai kyvyt eivät siihen riitä, niin
harrastepelaamista, valmennusta, tuomarointia ym. olisi hyvä olla tarjolla.
93-joukkueen huumevalistusilta
Puheenjohtaja kysyy poliisilta, koska heillä olisi mahdollista tulla pitämään ko. ilta.
Toimihenkilöiden Pikkujoulu
Seuran toimihenkilöille on perinteisesti järjestetty joku yhteinen tapahtuma vuoden
vaihteen tienoilla. Tänä vuonna mahdollisesti olisi vuorossa TPS:n peli Turussa. Tapani
kyselee TPS:lta. Asiaan palataan ennen syyskokousta 15.11..
C93-joukkueen harjoituspeli Forssassa
C93-joukkue on ilmoittanut käyttävänsä Forssan harjoituspelimatkalla su 18.11. omia
autoja kustannussyistä. Johtokunta hyväksyi ilmoituksen.

