LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA

PÄÄTÖKSIÄ

10/2009

Aika:
Paikka:

ti 17.11.2009 klo 18.30
Domus-Areenan kokoushuone

Läsnä:

Olli Rantala
Tapani Korvenpää
Olli Pitkänen
Mari Tamminen
Jussi Piki
Markku Ylärakkola
Toni Rantanen
Leena Pietilä
V-V Toivonen
Mari Topi-Hulmi
Maarit Leppikoski

varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
rahastonhoitaja
valmennuspäällikkö
sihteeri
tuleva jäsen

Poissa:
Jarmo Sillanpää
Kimmo Hakala
Jouko Aittamäki
Harri Rastas

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen

Valmennusasiat
Pohjolaleiriltä pääsi seurastamme jatkoon kaksi pelaajaa, Jere Jauhiainen ja Aleksanteri Tiiri.
C-junnut ilmoittautuivat 3. divariin. Sarjassa sallitaan 4 kpl yli-ikäisiä pelaajia (-93).
Viime viikonloppuna peruttiin monia pelejä flunssa-aallon vuoksi. Laskutustiedot jääaikamaksuista olivat lähteneet tilitoimistoon jo ennen peruutuksia. Virheelliset laskutukset tullaan korjaamaan. Valtakunnallisessa sarjassa pelien peruutukset sallittiin, alueella ei peruutuksiin annettu lupaa.
Tyttökiekkotapahtuma järjestettiin viime sunnuntaina Loimaalla.
Iltapäiväkerhotoimintaa 1-6 luokkalaisille ollaan suunnittelemassa. Tarkoituksena olisi
aloittaa ensivuoden alusta. Toimintaa olisi kahtena päivänä viikossa klo 15-16.30. Toinen päivä olisi tarkoitettu tytöille, toinen pojille.
Seuran omaan käyttöön ollaan tekemässä opetus-DVD:tä keppijumpasta.
Naisten olympiajoukkue pelaa länsirannikolla C-juniorijoukkueita vastaan seuraavasti:
La 21.11. Rauman Lukko C – Suomi NMJ, klo 18:00 Äijänsuon areena
Su 22.11. Porin Ässät C – Suomi NJM, klo 18:00 Isometsän jäähalli
Ti 8.12. TPS C – Suomi NMJ, klo 18:20, Impivaaran jäähalli. Otteluihin on vapaa pääsy.
Naisten peleissä kahden tuomarin käyttö puhututti. Katsottiin, että yksi tuomari pelissä
olisi riittävä. Ville-Veikko lupasi laittaa asiasta viestiä aluepäällikölle.
98-joukkueen pelaajien siirtymisestä AA ja AAA-joukkueiden välillä oli tehty protesti.
13.10. tullut pelaajien siirtymistä joukkueiden välillä koskeva sääntömuutos ei kohtele

tasapuolisesti kaikkia ko. sarjan joukkueita. Valmennuspäällikkö on antanut aluepäällikölle vastineen protestiin, eikä protestista aiheutunut mitään toimenpiteitä tai sanktioita
seurallemme.
Syysparlamentti
Seuran puheenjohtaja valtuutettiin osallistumaan Turussa 19.11. pidettävään syysparlamenttiin.
Jäsenmaksut
Muutamien toimihenkilöiden ja pelaajien jäsenmaksuja on vielä maksavatta. Leena laittaa joukkueille loppuviikosta näistä huomautusta. Mikäli jäsenmaksua ei senkään jälkeen ole maksettu, lähetetään joukkueille lasku puuttuvista jäsenmaksuista.
Avustusanomukset
Kaupungin liikuntatoimen kohdeavustuksen hakeminen on ajankohtainen. Hakemuksen liitteeksi tulee laittaa kopiot jääaikalaskuista sekä koulutukseen liittyvistä menoista.
Rahastonhoitajille on annettu ohjeet, että laskukopiot ajalta 1.11.2008 – 31.10.2009 tulee toimittaa seuran rahastonhoitajalle Leena Pietilälle 10.11. mennessä. Vasta kolme
joukkuetta on ne toimittanut (edustus, 98 ja 00). Puuttuvien joukkueiden osalta laskukopiot tulee toimittaa Leenalle välittömästi.
B-junioreille haetaan kaupungin urheilustipendisäännön mukaista stipendiä heidän
noustessa toiseksi korkeimpaan sarjatasoon. Olli Pitkänen laatii anomuksen.
Joukkueiden järjestäytyminen
C94-95 joukkue on pitänyt vanhempainpalaverin ja esittää, että joukkueen rahastonhoitajaksi valittaisiin Virpi Kähkönen. Hänelle esitetään annettavaksi joukkueen tilinkäyttöoikeus laajoin oikeuksin. Maija Tattisen tilinkäyttöoikeus esitetään lopetettavaksi. Johtokunta hyväksyi esitykset.
Päätettiin, että seuran kaikki joukkueet siirtyvät verkkotiliotteisiin pankista lähetettävien
paperisten tiliotteiden sijaan. Tiliotteet tulostetaan jatkossa verkkopankista aina kalenterikuukausittain.
Seuratapaaminen Somerolla
Seuran valmennuspäällikkö ja puheenjohtaja osallistuvat seuratapaamiseen, joka pidetään Somerolla 30.11. Ville-Veikko hoitaa ilmoittautumiset.
Jäähalliyhtiön terveiset
Jäähalliyhtiö on pyytänyt tarjouksen uudesta pelikellosta, jossa näkyisi jäähyminuutit
sekä rangaistuksen kärsijän pelaajanumero. Jäähalliyhtiö ei ole vielä tehnyt päätöstä
hankinnan suhteen.
Vaihtoaitioiden luukkujen kynnyksiin toivottiin uusia muoveja. Tällä hetkellä kuluneen
muovin alta näkyy metallia, jossa pilaa luistimensa. Asia on jo hoidossa ja uudet muovit
ovat tulossa kumpaankin vaihtoaitioon.
Nuori Suomi sinettiyhdyshenkilö
Nuori Suomi ry:stä on tullut yhteystietojen päivityspyyntö. Seuramme Nuori Suomi sinettiyhdyshenkilöksi valittiin Riina Levander. Sihteeri hoitaa tietojen ilmoittamisen Nuori
Suomi ry:lle.

Seuran ylimääräinen kokous (sääntömuutos)
Syyskokouksessa esitettiin ja hyväksyttiin sääntömuutosesitys koskien johtokunnan
toimikautta. Sääntömuutoksena esitetään, että syyskokouksessa valitun johtokunnan
toimikausi alkaisi välittömästi syyskokouksen jälkeen. Sääntömuutosasia vaatii kuitenkin kahden seuran kokouksen päätöksen. Tästä johtuen seuran ylimääräinen kokous
pidetään torstaina 3.12. klo 18:00 jäähallin kokoustilassa. Välittömästi ylimääräisen kokouksen jälkeen pidetään johtokunnan järjestäytymiskokous.
Toimihenkilöiden virkistysmatka
Seuran toimihenkilöiden virkistysmatka järjestetään perjantaina 8.1.2010, jolloin lähdetään katsomaan TPS-HIFK –ottelua. Matkaan lähdetään klo 16:30 jäähallin pihalta.
Ennen ottelua on ruokailu Vladimir-ravintolassa, ottelu alkaa klo 18:30. Matkan hinta 30
euroa (sis. ottelulippu A-katsomossa, ruokailu ja bussikuljetus). Ensimmäiset 50 ilmoittautunutta mahtuu mukaan. Ilmoittautumiset Tapani Korvenpäälle 10.12.2009 mennessä (tapani.korvenpaa@rockets.fi, 0400787389).
Forssalaiset ovat esittäneet toiveen, että he voisivat myös järjestää oman virkistysmatkansa samana päivänä samaan otteluun. Seurojen toimihenkilöt voisivat tutustua samalla paremmin toisiinsa. Tapani tiedustelee järjestelyjen mahdollisuudesta alustavasti
TPS:ltä. Tämän jälkeen Forssa hoitaa itse matkaansa koskevat varaukset ja muut järjestelyt.
Muut asiat
Jäähallin kokoustilassa oleviin kahteen varastoon toivotaan lukkoja. Varastoissa on
runsaasti seuran tavaroita. Jäähallin kokoustila on toisinaan myös vierasjoukkueiden
käytössä, mm. turnauksissa pukukoppina ja peleissä ruokailutilana.
Rakettimyyntiin on osallistumassa kaikki pitkällä kentällä pelaavat joukkueet. Myyntipaikkoina S-Market ja K-Rauta.
Suomen jääkiekkoliitto on seuramme esityksestä valinnut Olli Rantalan Loimi-Kiekko
ry:n vuoden 2009 Vuoden Tekijäksi.

