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Syyskokous 

Seuran syyskokous pidetään tiistaina 7.11.2006 klo 19.00 alkaen Jäähallin neuvotte-
luhuoneessa. Seuran budjetti ja toimintasuunnitelma esitellään. Johtokunta esittää, et-
tä seuran jäsenyyksiä jäsenjärjestöissä jatketaan ja jäsenmaksut pidetään ennallaan. 
Seuralle valitaan puheenjohtaja sekä erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle uudet 
jäsenet. Erovuorossa ovat Petri Martti, Jouko Aittamäki, Seppo Paukkio ja Tapani 
Korvenpää.  

 

Luistelukoulu 

Luistelukouluun ilmestyi sunnuntaina 29.10. noin 120 lasta vanhempineen. Jatkossa 
on tarve jakaa iso ryhmä kahteen osaan ja luistelukoululle varattiin saman tien toinen 
aika entisen ajan yhteyteen. Luistelukoulussa on ensin vasta-alkajien ryhmä, 45 min ja 
sitten luistelusta ja jääkiekosta kiinnostuneiden jo hieman osaavien lasten ryhmä, 45 
min. Näissä ryhmissä lapset jaetaan vielä pienempiin ryhmiin. Jo tulevana sunnuntai-
na noudatetaan tätä jakoa. Luistelukoululaisille ilmoitetaan asiasta tekstiviestinä.. 
Luistimien teroituksesta huolehtivat viiden vanhimman joukkueen huoltajat. He aloitta-
vat hallilla klo 11.30 oman joukkueensa koneella. Teroituspalvelua tarjotaan 2-3 ker-
taa ennen Joulua ja 2-3 kertaa keväällä.  

  

Rahastonhoitajat 

Joukkueiden rahastonhoitajien palaveri on Jäähallin kahviossa ma 6.11. klo 18.00 al-
kaen.  

 

Muut asiat 

 Seuratapaaminen Tarvasjoella 

Jarmo Harjunmaa oli 9.10. Tarvasjoella Länsirannikon alueen järjestämässä seurata-
paamisessa. Siellä oli keskustelu joukkue-, harrastajamääristä ja jäähinnoista. Meillä 
on asiat hyvin, joten uusia asioita ei tullut esille. 

 

Power Cup 

Lentopalloturnauksen tuotto talkoolaisille ei yltänyt sille tasolle, kun keväällä kaavail-
tiin. Syynä tähän oli aiempia vuosia suurempi osallistujamäärä, josta mm. aiheutui li-
sää talkootunteja. Tunteja kertyi kaiken kaikkiaan lähes 20 000.  

 

 Tuntemattomana kannanotot 

Seuran vieraskirjassa on taas viime aikoina otettu kantaa asioihin tuntemattomana. 
Johtokunta haluaa muistuttaa, että asiat hoituvat parhaiten, kun ongelmatilanteessa 
ottaa yhteyttä joukkueen toimihenkilöihin tai asian takana oleviin tahoihin. Vieraskirja-
kirjoittelu ei johda mihinkään, aiheuttaa vain pahaa mieltä niille, jotka ovat uhranneet 



      

 

valtavan määrän vapaa-aikaansa muiden hyväksi. Lisäksi seurassa on ongelmanrat-
kaisuelin, joka puuttuu kyllä asioihin. Myös halliyhtiön edustajille voi osoittaa terveiset 
suoraan, ei lehtien kautta.  

  Halliyhtiö 

Loimaan Jäähalliosakeyhtiöllä menee hyvin. Talous on kunnossa, yhteishenki hallilla 
hyvä ja yhteistyö hallia käyttävien tahojen kanssa sujuu hienosti.  

 

Kevään turnaukset 

Jääajat kevään turnauksiin on varattava mahdollisimman pian halliyhtiöltä. 

 

Sairaalan vieressä oleva ilmoitustaulu 

LP Junioreiden käytössä olevaa ilmoitustaulua voidaan yhteistyösopimuksen mukaan 
käyttää talviaikaan jääkiekkomainontaan. Tunttunen on tehnyt näyttävän Rockets-
leiskan, joka kiinnitetään tauluun lähiaikoina.  

 

 Luistimien teroituskone 

Joukkueille on tullut mainoksia leasing-profilointikoneesta. Jarmo selvittää asiaa, ja 
siihen palataan seuraavassa kokouksessa. 

 


