LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA

PÄÄTÖKSIÄ 9/2011

Aika:
Paikka:

ti 20.9.2011 klo 17.30
Domus-Areenan kokoushuone

Läsnä:

Jarmo Sillanpää
Olli Rantala
Olli Pitkänen
Sami Reunanen
Toni Nurminen
Maarit Leppikoski
Ville-Veikko Toivonen
Mervi Julku-Tanski
Tommi Pietiäinen
Leena Pietilä
Pekka Lehto
Mari Topi-Hulmi

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
valmennuspäällikkö
rahastonhoitaja
taloudenhoitaja
sihteeri

Poissa:

Ville Alanen
Tiina Riikonen
Harri Rastas

jäsen
jäsen
jäsen

Leijonakiekkokoulu
Leijonakiekkokoulu alkaa 8.10.2011. Loimaan ja Oripään seudun koulujen alaluokille on jaettu
mainosmateriaali sekä harrastemessuilla tapahtumaa on mainostettu. Tähän mennessä
ilmoittautuneita on 25, pääasiassa 04-05 syntyneitä. Osallistujamäärätavoite on 50
kiekkokoululaista. Riina Levanderia pyydetään jakamaan mainoksia vielä Ypäjän suunnalla.
Julistemainoksia laitetaan eri paikkoihin esille. Lehtimainos laitetaan lauantain 24.9. Loimaan
Lehteen. Tommi Pietiäinen ja Jarmo Sillanpää laativat mainoksen yhdessä Tunttusen kanssa.
Lehtimainoksessa mainostetaan samalla 2.10. pidettävää Girls’ Hockey Day –tapahtumaa.
Leijonakiekkokoulun tämän hetkinen organisaatio: Tommi Pietiäinen (rehtori), Riina Levander,
Heikki Ketola, Samuli Ahonen. Organisaatioon pyritään saamaan vielä 6-7 henkilöä lisää.
Juniorijoukkueista toivotaan myös apuohjaajia. . Leijonakiekkokoulun avajaispäivänä pidetään
varustekirppis jäähallin neuvotteluhuoneessa. Sinne voi tuoda myytäväksi
vanhojajääkiekkovarusteitaan.
Seuran nettisivulla on tällä hetkellä Leijonakiekkokoulumainos. Edustus mainostaa netissä välillä
omia pelejään. Pekka Lehto ja Olli Rantala huolehtivat mainosten muuttamisesta.
Girls’ Hockey Day tapahtuman organisointiin saadaan apua tyttöjoukkueesta, Ville-Veikko
Toivonen hoitaa jäätapahtumat.
Seuran talous
Leena Pietilä jakoi seuran budjettihahmotelman. Hallintokulukorvauksen määrä jäi vielä
mietintään ja siitä päätetään myöhemmin.

Miten menetellään ulkomaalaisten pelaajien suhteen jotka haluavat tulla meille try outille
Latvialaiselta pelaajalta on tullut kyselyä mahdollisuudesta tulla meille try outille. Vastaavanlaisia
kyselyjä on tullut ennenkin eri maista. Todettiin, että meillä ei ole vastaavaa hyötyä ko pelaajista,
joten heitä ei vastaanoteta.
Loukkaantumiset ja niiden estäminen/hoitaminen/ensiapu
Jääkiekossa loukkaantumisilta ei voida välttyä. Niiden hoitamiseen ja ensiavun antamiseen on
kuitenkin syytä varautua parhaalla mahdollisella tavalla. Joukkueiden ensiapulaukut on laitettava
ehdottomasti kuntoon. Loukkaantunut pelaaja on aina saatettava pukukoppiin ja huolehdittava
jatkohoidosta. Väärää hoitoa ei saa antaa. Olli Pitkänen vastuutettiin järjestämään seuralle
ensiapukoulutus. Jokaisesta joukkueesta velvoitetaan osallistumaan peleissä ja harjoituksissa
mukana olevia henkilöitä koulutukseen.
Tyttö-/naiskiekko, harrastuksen jatkuminen
Naisten joukkue ilmoitetaan harrastesarjaan, Leena Pietilä hoitaa ilmoittautumisen. D98 jälkiilmoitetaan A-sarjaan nimellä Rockets Team, Leena hoitaa myös tämän ilmoittautumisen.
Joukkueiden järjestäytyminen
D99-joukkue on pitänyt vanhempainpalaverin ja esittävät joukkueen rahastonhoitajaksi Minna
Sikiötä Kirsi Hulsi-Heinosen lisäksi. Joukkueenjohtajana toimii Ismo Salminen,
varajoukkueenjohtajana Sami Reunanen, huoltajina Matti Leppämäki ja Marko Mäki,
kahviovastaavina Tuija Leppämäki ja Eija Salminen. Valmentajina toimivat Ville-Veikko Toivonen
ja Jani Mäkilä. Johtokunta hyväksyi kaikki yllä olevat esitykset.
Muut asiat
Joukkueiden budjetit puuttuvat vielä seuraavilta: 01 ja tytöt.
Joukkueiden toimintasuunnitelmat puuttuvat vielä seuraavilta: 01, 98 ja tytöt.
Puuttuvat budjetit ja toimintasuunnitelmat pyydetään toimittamaan pikaisesti sihteerille
(mari.topi-hulmi@rockets.fi).
02-joukkueelle myönnettiin lupa käyttää omia autoja kauden 2011-2012 pelimatkoilla. Samoin
01-joukkueelle myönnettiin lupa tarvittaessa käyttää omia autoja kauden 2011-2012
pelimatkoilla.
Seuraava johtokunnan kokous pidetään torstaina 13.10.2011 klo 17:30.

