LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA

PÄÄTÖKSIÄ 2/2013

Aika:
Paikka:

Ke 20.3.2013 klo 17:30
LähiTapiola Areenan kokoushuone

Läsnä:

Jarmo Sillanpää
Tommi Pietiäinen
Leena Pietilä
Irina Talvinen
Sami Reunanen
Toni Nurminen
Teemu Kivinen
Jarkko Littunen
Tuula Koivula
Esa Ruohomäki
Mikko Salonen
Olli Pitkänen
Olli Rantala
Mari Topi-Hulmi

puheenjohtaja
valmennuspäällikkö
jäsen, rahastonhoitaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
sihteeri

Poissa:

Mikko Leppämäki
Pekka Kesseli
Kimmo Rantasalo
Päivi Luoma
Pekka Lehto

jäsen
jäsen
jäsen
nuorisovastaava
taloudenhoitaja

Valmennusasiat
Valmennuspäällikkö esitteli ehdotuksen ensi kauden joukkueista. Tavoitteena on, että kaikille
on tarjota taitojaan vastaava peli- ja harjoittelupaikka. Viikolla harjoittelevat harjoitusryhmät
saattavat olla hieman eri kokoonpanolla kuin viikonlopun peliryhmät. Myös peliryhmät
harjoittelevat säännöllisesti. Tyttöjen toivottiin mahdollisuuksien mukaan pääsevän pelaamaan
poikien peliryhmissä omien peliryhmien lisäksi. MV-jäät jatkuvat ja pienen tauon jälkeen myös
taitojäät. Valmentajille annetaan toimintaohjeita jäälle ja oheisharjoituksiin. Valmentajille
tarjotaan myös koulutusta. Aluevalmentajan ja Tutor-valmentajien maksuttomia palveluja
tullaan hyödyntämään. Valmentajasopimukset tehdään mahdollisimman nopeasti sen jälkeen,
kun ensi kauden joukkuekokoonpano on päätetty. Vanhempainpalaverit pyritään myös
kutsumaan mahdollisimman nopeasti koolle. Niissä tiedotetaan tarkemmin, miten ensi kauden
harjoittelut ja pelit toteutetaan. Seurayhteistyösopimuksia seuralla ei tällä hetkellä ole.
Kevään hallintokulukorvaus
Päätettiin, että seuran pääomaa syömällä seura tukee joukkueita ja siten kevään
hallintokulukorvaus jätetään joukkueilta perimättä.

Kausijulkaisu
Mainoksien myynnissä ollaan viime vuotta jäljessä. Kausijulkaisu pyritään saamaan valmiiksi
painosta 8.4., jotta se olisi jaettavissa kauden päätöstilaisuudessa. Sivumäärä pyritään
pitämään samana (56 s.) kuin viime vuonna.
Kauden päätöstilaisuus
Kauden päätöstilaisuus pidetään jäähallilla tiistaina 9.4.2013 klo 18.00. Ohjelmassa puhe ja
palkintojenjako sekä kahvi/mehutarjoilu. Sihteeri hoitaa palkintojen hankkimisen,
oheispalvelutoimikunta tarjoilut. Päätöstilaisuudessa nähdään myös peli 99-00.
Muut asiat
Turnausanomuksia on jätetty seuraavasti: 01-joukkue 13.4. ja C-joukkue 20.4.
C-joukkueelle myönnettiin lupa osallistua Viron turnaukseen 26. - 28.4.
Jäähalli on menossa kesällä remonttiin, joten tänä kesänä rullakiekkoa ei voi pelata. Keväällä
jää on käytössä 4.5. asti. Remontti valmistuu siten, että jää on taas käytettävissä heinäkuun
lopulta lähtien.
Kuntosalille toivottiin jumppakeppejä sekä pitkä rullattava patja. Kuntosalin siisteyteen
kehotettiin kaikkien kiinnittävän huomioita.

