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Valmennusasiat
Nuorempien ikäluokkien käyttöön on hankittu 4 kpl maalivahdin rintapanssareita. Lisäksi nuoremmille ikäryhmille on tulossa maalivahtikoulutusta.
Syyskokous
Seuran syyskokous pidetään 18.11. klo 18.00. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Johtokunnan erovuoroiset jäsenet ovat Tapani Korvenpää, Jouko Aittamäki ja
Harri Rastas. Yksi johtokuntapaikka on lisäksi täyttämättä Jarmo Sillanpään tullessa
valituksi puheenjohtajaksi viime syyskokouksessa. Jussi Pikille tulee myös valita uusi
varajäsen.
Liikuntatoimen kohdeavustukset
Liikuntatoimen kohdeavustus on haettavana. Leena on lähettänyt joukkueiden rahastonhoitajille pyynnön toimittaa kuittikopiot joukkueidensa menoista ajalta 1.11.2007 –
31.10.2008. Kopiot tulee toimittaa Leenalle viimeistään 20.11. mennessä jäähallin toimistoon tai kahvion perällä olevaan ruskeaan postilaatikkoon.
Leena ja Jesse osallistuivat Loimaan kaupungin liikuntapalveluiden järjestämään järjestöpalaveriin 10.11.2008. He toivat sieltä terveisinä tietoa, että kaupunki on tekemässä
päätöksen, joka takaa alle 18 vuotiaille ilmaiset sisä- ja ulkoliikuntavuorot kaupungin
omistamissa tiloissa ja kentillä vuoden 2009 alusta alkaen. Tämä asettaa jääkiekon
eriarvoiseen asemaan, koska jäähalli on yksityinen tila ja lisäksi tilavuokramaksut ovat
korkeat. Loimi-Kiekko ry toivoo, että kaupungin Loimi-Kiekolle myöntämät kohde- ja pe-

rusavustukset nousevat selvästi kaupungin tiloja käyttävien seurojen avustuksiin nähden.
Joukkueiden järjestäytyminen
99-joukkuen on pitänyt vanhempainpalaverin, joka esittää, että joukkueenjohtajaksi valittaisiin Ismo Salminen ja varajoukkueenjohtajaksi Toni Nurminen. Kahviovastaavaa
joukkue ei vielä valinnut. Huoltajiksi vanhempainpalaveri valitsi Markku Ylärakkolan,
Mika Heinosen ja Tatu Iivosen. Rahastonhoitajana jatkaa Kirsi Hulsi-Heinonen. Johtokunta hyväksyi edellä mainitut esitykset.
Seuran vakuutusten päivitys
Sihteeri oli pyytänyt joukkueilta arviota kunkin joukkueen käytössä olevien seuran tarvikkeiden euromääräisestä arvosta. Joukkueiden arvioidut summat vaihtelivat huomattavasti. On erittäin tärkeää, että seuran irtaimisto on vahinkojen varalta vakuutettuna
mahdollisimman lähelle sen todellista arvoa. Sen vuoksi sihteeri pyytää joukkueilta
uudelleen tietoa tarvikkeista ohjeistaen paremmin tämän inventoinnin. Sihteeri lähettää
joukkueenjohtajille toimeksiannon lähiaikoina.
Kaikille vielä tiedoksi, että seuran vakuutus korvaa ainoastaan seuran omistuksissa
olevat varusteet ja tarvikkeet, ei jäähallilla säilytettäviä pelaajien henkilökohtaisesti
omistamia varusteita tai tarvikkeita.
Muut asiat
Nettisivuilla olevaan ”johtokunnan päätökset” asiakirjaan on toivottu lisättäväksi johtokunnan jäsenien läsnä/poissaolotiedot. Päätettiin, että jatkossa ne lisätään ko. asiakirjaan.
Pankkikorttipäätettä on ehdotettu hankittavaksi jäähallin kahvioon. Koska kahvion henkilökunta vaihtuu jatkuvasti, katsottiin pääte hankalaksi käytännössä toteuttaa. Päätteestä aiheutuisi myös kustannuksia. Päätettiin, että tässä vaiheessa pankkikorttipäätettä ei hankita, mutta tilannetta seurataan jatkossa.
Toimitsijakopin siisteyteen tulee kaikkien joukkueiden kiinnittää huomiota. Tässä seuraavia huomioita, joita tulee painottaa kaikille joukkueiden toimihenkilöille:
-

termoskannut tulee toimittaa pelin jälkeen kahvioon

-

paperit, roskat ym. tulee laittaa roskakoriin oman pelivuoron päätyttyä

-

kello tulee viedä pois toimitsijakopista yläkerran toimistoon sen omalle paikalle

-

toimitsijakoppi on ehdottomasti lukittava pelin jälkeen. Se on usein jäänyt monelta
joukkueelta lukitsematta!

-

vahvistimista on otettava virta pois yläkerran toimistokopista (4 nappia)

Eli yleisenä sääntönä: jokainen joukkue voi mennä omaan peliinsä siistiin toimitsijakoppiin ja jokainen jättää jälkeensä siistin toimitsijakopin. Koskee myös jäähyboxeja ja
toimitsijakopin kattoa!
Tiedoksi, että toimitsijakoppiin on tulossa uusi lasi, jossa on reikä tuomarin kommentteja varten.

E-98 joukkueelle myönnettiin lupa käyttää omia autoja harjoituspelireissulla Turkuun
16.11, samoin edustusjoukkueelle pelireissulle Forssaan 14.11.
Seuran vakuutuksiin on kirjattuna, että joukkueet käyttävät linja-autoja pelimatkoillaan.
Mikäli joukkueet kuitenkin haluavat käyttää omia autoja pelireissullaan, tulee heidän
anoa siihen lupa johtokunnalta. Tämä siksi, että vakuutukset olisivat voimassa myös ko
reissuilla. Mikäli pelireissulle oltaisiin lähdössä omilla autoilla eikä johtokunnan kokousta ole sitä ennen, tulee joukkueenjohtajan lähettää seuran puheenjohtajalle sähköpostilla anomus oman auton käytöstä. Puheenjohtaja voi myös yksin myöntää oikeuden
oman auton käytölle pelimatkoilla.
Auditoinnin kehityskohdiksi valittiin
- Urheilutoiminta 2: Valmentajat
- Pelaajakartoitus
- Urheilutoiminta 1
Seuran toimihenkilöiden virkistysmatka on 3.1.2009 pelireissulle Turkuun. Lähtö jäähallilta klo 14.45, peli alkaa klo 17.00. Matkan hinta toimihenkilöiltä 20 euroa, muilta 30 euroa. Hinta sisältää linja-autokuljetuksen Loimaan jäähallilta Turkuun ja takaisin, ruokailun sekä ottelulipun. Ensimmäiset 50 ilmoittautunutta pääsevät mukaan. Ilmoittautumiset Tapani Korvenpäälle 10.12. mennessä puh. 0400-787389 tai
tapani.korvenpaa@rockets.fi.

