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Valmennusasiat
Seuran pelaajille tullaan taas viimevuotiseen tapaan tekemään kysely tulevan kauden
suunnitelmistaan jääkiekon suhteen. Kyselyn perusteella helmi-maaliskuun vaihteessa
tehdään ehdotukset ensi kauden joukkueista.
Hallintokulukorvaus
Päätettiin alentaa hallintokulukorvauksen 2. maksuerää 5 eurolla/pelaaja, eli laskutettava erä on 50 euroa/pelaaja. Hallintokulukorvauksen 2. erä laskutetaan joukkueilta
helmikuun aikana.
Seuran välitilinpäätös
Pekka Lehto esitteli seuran välitilinpäätöksen ajalta 1.5. – 31.12.2008. Ensimmäistä
kertaa joukkueiden kaikki tulot (kausimaksuja lukuunottamatta) ovat kiertäneet seuran
tilin kautta. Tästä johtuen tämän kauden tilanne seuran toiminnan tuottojen osalta ei ole
täysin vertailukelpoinen viime kauden tilanteeseen. Välitilinpäätöksestä puuttuu harrastekiekon tiedot sekä 99-joukkueen tapahtumat ajalta 16.10. – 31.12.2008.
Seuran vakuutusten päivittäminen
Varusteinventaari on nyt saatu päätökseen. Harri Rastas päivittää vakuutustiedot inventaarin pohjalta.
Kauden päätöstilaisuus
Seuran kauden päätöstilaisuus sovittiin pidettäväksi 1.4.2009. Tilaisuuden ohjelmaa
mietitään myöhemmin.
Muut asiat
E98-joukkueelle myönnettiin lupa käyttää omia autoja Turku-turnauksessa 27. –
29.3.2009.

Viikonloppuisin on paljon pelejä, mikä vähentää joukkueille tarjottavien harjoitusaikojen
määrää. Eri joukkueille pyritään antamaan tasavertaisesti harjoitusaikoja. Jokaisen
joukkueen on kuitenkin itsekin hyvä pitää huolta saamistaan harjoitusajoista.
FoPS:lta on tullut kutsu seuramaan 20.2.2009 klo 18:30 Forssassa pelattavaa A:n SMsarjaottelua HPK-HIFK. Mukana tapahtumassa ovat myös muut seudun jääkiekkoseurat (Forssa, Loimaa, Urjala ja Somero). Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös
”seutukunnan nopein seura” luistelukilpailu 1999–1996 syntyneille. Seuran joukkueessa tulee olla osallistuja, joka on syntynyt vuonna 1996, 1997, 1998 ja 1999 eli kunkin
joukkueen osallistujat ovat eri-ikäisiä. Tapahtuman pääsymaksu on 2 euroa/lisenssipelaaja sekä 4 euroa/vanhemmat (ennakkomyynti 16.2. asti). Paikanpäällä
5e/3e. Alle kouluikäiset ilmaiseksi. Jesse ja V-V lähettävät joukkueenjohtajille kyselyä
tapahtumaan osallistuvista yleisöstä sekä luistelukilpailuun osallistuvista henkilöstä.
Joukkueiden palautumisesta harjoitusten jälkeen on tullut kyselyä. Joitakin pelaajia on
jäänyt harjoitusten jälkeen pukukoppiin pidemmäksi aikaa ja siellä on nautittu myös
olutta. Johtokunta oli sitä mieltä, että tällaiset asiat kuuluvat joukkueiden omien pelisääntöjen piiriin. Seura tai jäähalliyhtiö ei puutu tällaisiin asioihin niin kauan, kun se ei
häiritse muita joukkueita eikä pukukopissa ole ulkopuolisia henkilöitä. Joukkueiden on
ehdottomasti huolehdittava siitä, että pukukoppi jätetään siistiksi seuraavia tulijoita varten.
LC Loimaa Kosket – järjestön avustusten jakotilaisuus on Ankkuripaikassa 7.2. klo
12.00. Puheenjohtaja osallistuu tilaisuuteen.
95-joukkue osallistuu Narvan turnaukseen. Joukkue ovat suunnitelleet hankkivansa yhteisen asun, joko collegeasun tai tuulipuvun. Seuralla on viralliset mallit olemassa
kummastakin vaihtoehdosta.
Useat joukkueet ovat menossa ”yön yli” pelireissulle kevään aikana. -93 joukkue on
menossa Pohjanmaalle 7. – 8.3., A-junnut menevät 7. – 8.2. Jyväskylään ja Kempeleeseen. B92 joukkue menee 20. – 22.2. Kuopioon ja Kiiminkiin.
Humppilan HuHu-teamin 30-vuotisjuhtaottelu pelataan lauantaina 7.2.2009 klo 15.00
Humppilassa ulkojäällä. Peliin osallistuu Loimi-Kiekon veteraaniporukka. Seuran kannatusjoukkoa kaivataan mukaan tapahtumaan.
Seuraava kokous pidetään tiistaina 3.3.2008 klo 18.00.

