LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA

Aika:

PÄÄTÖKSIÄ

ma 17.12.2007 klo 19.00

Valmennusasiat
Valmentajakerho (VAKE) kokoontui 6.12.2007. Valmennuspäällikkö ja valmentajat ovat
yhdessä työstäneet syksyn aikana valmennuksen linjoja. ’Rockets – valmennuksen
portaat’ on nyt valmis. Siihen on koottu joka ikäluokan harjoittelun perusteet ja tavoitteet ja se liitetään seuran kotisivuille niin, että kaikilla on mahdollisuus siihen tutustua
Tulevan kauden pelaajakartoitusta on aloitettu, ja työ jatkuu tammikuussa valmennuspäällikön johdolla.
Pelureiden peluuttamisessa Loimi-Kiekko noudattaa Nuori Suomi – periaatetta eli alle
13 vuotiaita peluutetaan tasaisesti. Jos joukkueeseen tulee uusia pelureita, jotka eivät
pelitaidoiltaan ole muun joukkueen tasolla, niin muunlaisesta peluuttamisesta voidaan
sopia. Asiasta on kuitenkin sovittava jo siinä vaiheessa, kun uusi peluri on tulossa mukaan, ei kesken kauden.
Pienellä paikkakunnalla on ongelmana lasten monessa lajissa mukana oleminen. Monipuolista liikuntaa suositaan, mutta päällekkäisissä peleissä joku joukkue aina kärsii.
Lapset valitsevat sen, mihin he osallistuvat. Ketään ei voida pakottaa valitsemaan
esim. jääkiekkoa salibändyn sijasta. Voimme kuitenkin lisätä imua jääkiekon suuntaa
pitämällä huolta joukkueen yhteishengestä.
Kulunut syyskausi on ollut aiempaa menestyksekkäämpää. Edustusjoukkue pääsi IIdivisioonan karsintasarjaan, B-junnut pelaavat III-divisioonaa, C92 pelasi SMkarsintasarjassa ja jatkaa II-divisioonassa. C93 johtaa omaa lohkoaan, D95- ja E97joukkueet pelaavat sarjojensa korkeimmassa lohkossa. Nuoremmissa ikäluokissa on
intoa vaikka muille jakaa. Tästä on hyvä jatkaa kevätkaudelle.
MV-jäätä on järjestetty nuoremmille ja vanhemmille maalivahdeille. Jokainen maalivahti
on myös saanut MV-CD:n, jossa on paljon asiaa. Myös harjoitusohjelmia on jaettu.
C93 – joukkueelle anottiin sarjatason muutosta, sillä joukkue on ollut ylivoimainen
omassa pienessä A-lohkossaan. Länsirannikon alueen sarjatyöryhmä on päättänyt tasoittaa AA- ja A-lohkoja niin, että AA:sta siirtyy 3 joukkuetta A-lohkoon. Sarja alkaa 0tilanteesta tammikuun alussa.
EA-kurssi järjestettiin 17.–18.11. Kuusi henkilöä on saanut EA-kortin kolmeksi vuodeksi. Kaikille joukkueille on hankittu huoltolaukkuun ’Hätäensiapu-opas’.
Pasi Mäkiö on suorittanut MOK1-kurssin ja Heikki Ketola SVK:n. Toivonen ja Ketola
osallistuvat valmentajien Kiekkopäiville 27.12. Turussa.
Seuralle on hankittu vasenkätiset MV-varusteet (pienet), jotta kaikilla pikkujunnuilla olisi
mahdollisuus kokeilla maalivahdin hommaa.
Seuran laatuauditointi
Suomen Jääkiekkoliitto on ainoana lajiliittona Suomessa ottanut käyttöön seurojensa
toiminnan arvioimiseksi laatuauditoinnin. Kaikki Sinettiseurat on arvioitu kertaalleen
2005–2006. Silloin jokainen seura sai pisteensä, jonka perusteella laatutuki maksetaan. Loimi-Kiekko on alimmassa ryhmässä, kuitenkin siellä hyvin sijoittuneena. Ensimmäisen arvioinnin yhteydessä myös sovittiin kehittämishankkeista, joihin seura eri-

tyisesti panostaa seuraavan kahden vuoden aikana. Nyt on aika arvioida, miten näissä
toimissa on edetty. Loimi-Kiekon laatuauditoinnin 2. osa on Loimaalla 6.2.2008.
Rakettimyynti
Loimi-Kiekko ry myy ilotulitteita S-marketissa ja K-Rautiassa. Euromarketissa tehdään
yhteistyötä LP Junioreiden kanssa. Työvuorolistat ovat valmiina. Kontti inventoidaan pe
22.12. klo 14.00 alkaen. Myynti alkaa to 27.12. klo 9.00.
Kausijulkaisu
Kausijulkaisutoimikunnan kokous pidetään 7.1.2008 klo 19.00 Jäähallilla. Kokouksessa
sovitaan seuran ja joukkueiden välisestä provisioiden jaosta, keskustellaan yritysjaosta,
Edustusjoukkueen käsiohjelman vaikutuksista, peli-isännyyksien vaikutuksista ja muista asioista. Kaikkien sarjatoimintaan osallistuvien joukkueiden edustajat on oltava paikanpäällä.
Kevään turnaukset
Turnausanomuksia on toimitettu Länsirannikon alueelle seuraavasti:
E97 – turnaus 19.4.2008
F98 – turnaus 5.4.2008
F99 – turnaus 12.4.2008
Seuran kotisivut
Tunttunen on jatkanut kotisivujemme ulkoasun muutosprojektia. Koeversio alkaa olla
valmis ja sen testaamiseen päästäneen melko pian. Sivujen toimivuutta testaa pieni
ryhmä, mahdolliset virheet korjataan ja sen jälkeen otetaan uudet sivut käyttöön.
Seuran välitilinpäätös
Seuran välitilinpäätös tehdään tammikuun aikana. Joukkueiden rahastonhoitajat huolehtivat, että joukkueen tiliotteet toimitetaan Pekalle mahdollisimman pian vuoden viimeisen tiliotteen saapumisen jälkeen (Pekalle suoraan tai hallin toimistoon).
Muut asiat
Toimihenkilöiden Pikkujoulut
Pikkujoulureissulle Turkuun 29.12. on ilmoittautunut 35 henkilöä. Lähtö on hallin pihalta
lauantaina klo 14.45 Vuorisen linja-autolla.
C92-joukkueen pelireissu Forssaan ja Edustusjoukkueen matkat Forssaan ja Urjalaan
Joukkueet ovat anoneet lupaa käyttää omia autoja kustannussyistä em. pelimatkoilla.

