LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA
Aika:

PÄÄTÖKSIÄ

1/2008

to 10.1.2008 klo 18.00

Johtokunnan järjestäytyminen
Johtokunta valitsi seuran varapuheenjohtajaksi Olli Rantalan. Johtokunnan sihteeriksi
valittiin Mari Topi-Hulmi. Seuran nimenkirjoitusoikeuden omaajaksi nimettiin puheenjohtajan lisäksi sihteeri Mari T-H. Seuran toimikuntien vetäjiksi valittiin: joukkueenjohtajat - Jouko Aittamäki, valmennus- ja koulutus – V-V Toivonen, oheispalvelut – Mari
Tamminen, talous – Pekka Lehto/Petri Martti, Edustusjoukkue – Tapani Korvenpää, yhteiskuntasuhteet ja markkinointi – Jarmo Sillanpää, luistelu-/kiekkokoulu – V-V Toivonen. Kuhunkin toimikuntaan nimetään 3-5 henkilöä. Vetäjä kokoaa nimilistan seuraavaan johtokunnan kokoukseen. Seuran rahastonhoitajaksi valittiin Leena Pietilä.
Sihteerin muut tehtävät jaettiin seuraavasti: ulkoinen tiedottaminen ja jäsenasiat – Tapani Korvenpää, sisäinen tiedottaminen – Mari T-H, seuran toimistoasiat – V-V Toivonen, talousasiat (budjetti, avustukset, veroilmoitus) – taloustoimikunta, toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen tekeminen – Harri Rastas, luistelukoulun tiedottaminen
ja rahastonhoitajuus – LK/KK-toimikunta, kausijulkaisutoimikunnan puheenjohtaja – Olli
Rantala ja taloudenhoitaja Anne Tevasaari, seuran dokumenttien ajan tasalla pitäminen – Pekka Kesseli.
Valmennusasiat
Toivonen ja Ketola osallistuivat valmentajien Kiekkopäiville 27.12. Turussa. Päivän oli
ollut hyvä, V-V jakaa saadun materiaalin valmentajille.
28.1.2008 on Loimaan Jäähallissa avoin SJL:n Jääklinikka – tapahtuma, johon mahtuu
33 ensin ilmoittautunutta jääkiekkovalmentajaa. Ko. iltana F97-joukkueen harjoitukset
ovat klo 17.30–18.30 ja B:n klo 20–21.
MV-jääaikaa varataan niille keskiviikoille, jolloin Ringettetytöillä ei ole harjoituksia.
Kauden 2008–2009 pelaajakartoitus on aloitettu. Vanhempien joukkueiden valmentajat
ja jojot keskustelevat yhdessä valmennuspäällikön kanssa. Myös pojilta kysytään tulevan kauden suunnitelmista. Nuorempien joukkueiden taitotestit on tehty.
Seuran laatuauditointi
Loimi-Kiekon laatuauditointitapahtumaan 6.2. klo 15.00 alkaen osallistuvat V-V Toivonen, Jarmo Sillanpää ja Jussi Piki. Kolmikko käy läpi käsiteltäviä asioita erillisessä palaverissa.
93-syntyneiden huumevalistusilta
Harri Rastas on yhteydessä Loimaan Poliisin Asko Rautalaan ja sopii tilaisuuden järjestämisestä lähiaikoina. Myös ko. joukkueen vanhemmat kutsutaan tilaisuuteen.
Seuran kehityspäivän jatkotilaisuus
Puheenjohtaja on yhteydessä Kari Ekmaniin ja sopii tilaisuuden järjestämisestä tammikuun aikana.
Rakettimyynti
Rakettimyynti onnistui hyvin, myyntitavoitteeseen päästiin. Joukkueet saavat provisionsa helmikuun alkupuolella.

Kausijulkaisu
Kausijulkaisutoimikunta kokoontui 7.1.. Yritysten jaosta sovittiin, samoin kuin aikatauluista. Mainosmateriaali kerätään hiihtolomaan mennessä, joukkueenjohtajien jutut
29.2. mennessä. Muu juttumateriaali kasataan 25.2. mennessä. Kuvia ja juttuja kaivataan. Kausijulkaisutyöryhmän sihteerinä toimii Juha Raitala. Jokaisessa joukkueessa
on kausijulkaisuvastaava, joka hoitaa ko. joukkueen asiat keskitetysti. Kausijulkaisu ilmestyy 17.3.
Nettisivut
Seuran uudet kotisivut ovat olleet koekäytössä ja huomattuja virheitä on korjattu. Todennäköisesti viikolla 3 siirrytään uuteen ulkoasuun. Tällöin kotisivut ovat kiinni 1-2
päivää. Joukkueet ja ylläpitäjät päivittävät tuona aikana tietoja.
Muut asiat
Joukkueenjohtajien palaveri
Jojot olivat kokoontuneet yhteen 8.1.. He olivat sopineet Edustusjoukkueen pelien jäähyboxivuorot, keskustelleet uudistuvista kotisivuista ja reaaliaikaisesta pöytäkirjan pitämisestä. Loimi-Kiekko on saanut sponsoritukena kannettavan tietokoneen tätä tarkoitusta varten AKR:stä.
Loimaan Seutukunnallinen nuorisotyö (SENU) ylläpitää rekisteriä Loimaan seutukunnan yhdistyksistä ja järjestöistä. Mari T-H päivittää Loimi-Kiekon yhteystiedot. SENUn
kautta voi myös tiedottaa seuran tapahtumista.
Seurajohtajaseminaari järjestetään 1.-2.2. laivaristeilynä Turusta. Seurasta täytyy jonkun osallistua (taloustoimikunnasta?).

