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Aika:
Paikka:

Ti 13.3.2012 klo 17.30
Domus-Areenan kokoushuone

Läsnä:

Jarmo Sillanpää
Olli Pitkänen
Mikko Leppämäki
Irina Talvinen
Sami Reunanen
Maarit Leppikoski
Jarkko Littunen
Toni Nurminen
Leena Pietilä
Tiia Iivonen
Päivi Luoma
Pekka Lehto
Mari Topi-Hulmi

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, rahastonhoitaja
varajäsen
nuorisovastaava
taloudenhoitaja
sihteeri

Poissa:

Harri Rastas
Ville Alanen
Tommi Pietiäinen

jäsen
jäsen
valmennuspäällikkö

Valmennusasiat
Valmennuspäällikkö toivoo saavansa mahdolliset siirtopyynnöt 1.4. mennessä. Tämän
päivämäärän jälkeen katsotaan ensi kauden joukkueet. Jokaiselle pelaajalle pyritään
löytämään pelipaikka.
Rullakiekkoon tullaan ilmoittamaan kaksi joukkuetta: miehet sekä 99 syntyneet & nuoremmat.
Leena Pietilä hoitaa sarjoihin ilmoittamisen, mikä tulee tehdä 15.4. mennessä.
Johtokunta valtuutti Ville-Veikko Toivosen, Päivi Luoman ja Tuula Koivulan etsimään
yhteistyöjoukkueita tyttö- ja naiskiekkoon ensi kaudeksi.
Hallintokulukorvaus
Palkintona joukkueiden hyvin sujuneesta kaudesta sekä seuran kohtuullisesta
taloustilanteesta päätettiin olla perimättä joukkueilta hallintokulukorvauksen 2. erä.
Liiton laatutuki ja kaupungin perusavustus
Leena Pietilä on laatinut kaupungin perusavustusanomuksen.
Jääkiekkoliiton laatutuen jakaminen on muuttunut. Tukien jaossa keskiössä ovat lapsikiekon
kehittäminen, strategian toteuttaminen ja tuen alueellinen kattavuus. Painopiste on aiempaa

vahvemmin 12-vuotiaiden ja sitä nuorempien jääkiekkoilun kehittämisessä. Yhtenä
vaihtoehtona seuramme hakemaksi kehittämishankkeeksi olisi tyttökiekon kehittäminen.
Puheenjohtaja ja valmennuspäällikkö työstävät vielä kehittämishankeaihetta.
TOK ja Citymarket Bonus –seurat
Turussa TOK ja Citymarket ovat tehneet yhteistyösopimuksia seurojen kanssa, joissa ko
yritykset maksavat joukkueille bonusta ostosten perusteella. Asiasta keskusteltiin ja mietittiin,
voisiko samantapaiset sopimukset solmia Loimaalle avattavien Citymarketin ja Prisman
kanssa.
Kausijulkaisu
Kausijulkaisun jutut on oltava Olli Rantalalla 22.3. mennessä (olli.rantala@rockets.fi).
C-tyttöjen SM kulta Nikkarien yhdistelmäjoukkueessa
Viisi loimaalaista tyttöä (Venla Horn, Pia Koivula, Katariina Luoma, Maria Nurminen, Riikka
Takala) sekä valmentaja Ville-Veikko Toivonen voittivat C-tyttöjen Suomen mestaruuden
pelaten seurayhteistyösopimuksen mukaisesti Riihimäen Nikkarien paidoissa.
Loimaan Lehteen yritetään saada juttu asiasta, sihteeri laittaa juttuvinkin LL:n nettisivujen
kautta.
Leijonat.fi sivuilla on kuvia voittajajoukkueesta. Sihteeri pyytää seuralle käyttöoikeudet kuviin
julkaistaviksi mm. seuran kausijulkaisussa.
Kauden päätöstilaisuus
Kauden päätöstilaisuus pidetään heti pääsiäisen jälkeen tiistaina 10.4.2012 klo 18.00 alkaen.
Oheispalvelut-toimikunnan vetäjät Maarit Leppikoski ja Irina Talvinen hoitavat
päätöstilaisuuden tarjoilut. Olli Pitkänen laittaa joukkueenjohtajille viestiä päätöstilaisuuden
palkitsemisista.
Joukkueiden asiat
00-joukkuen on pitänyt vanhempainpalaverin 1.2.2012. Joukkueen kausijulkaisuvastaavaksi
valittiin Sanna Marjamäki.
98-joukkue on pitänyt vanhempainpalaverin 2.2.2012. Joukkueen kausijulkaisuvastaavaksi
valittiin Mervi Julku-Tanski. Ari Lindell on valmis ottamaan kokonaisvastuun seuran
rakettimyynnistä, mikäli rakettimyynnin vastuita jaetaan useammalle henkilölle (rahatilitykset,
varastovastuu). Joukkue järjestää oman turnauksen 14.4.2012.
97-joukkueen kausijulkaisuvastaava on Elina Koskinen. Joukkue pitää oman turnauksen
15.4.2012.
Varusteasiat
Joukkueen pestyt peli- ja harjoituspaidat sekä seuralle kuuluvat maalivahdin varusteet
kerätään kauden päätyttyä pois inventointia ja korjauksia varten. Asiaa hoitaa seurassamme
Petri Pihlajasaari. Olli Pitkänen laittaa joukkueenjohtajille viestiä asiasta.

Muut asiat
99-joukkue lähettää suurimmille sponsoreilleen kahvi- ja makkaralippuja, joita voi hyödyntää
AA-joukkueiden lopputurnauspäivänä. 99-joukkueen tulee sopia asiasta kahviovastaava Pirjo
Kivisen kanssa laskutus- ym. asioissa.
Ari Lindell selvittää ilotulitemyynnin mahdollista yhteistyötä Prisman kanssa.
Johtokunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 3.4.2012 klo 17.30.

