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Aika:  ke 27.8.2008 klo 18.00 
 
 
Valmennusasiat 

A-junnuja lukuun ottamatta kaikkiin joukkueisiin on saatu valmentaja. Kimmo on luvan-
nut toistaiseksi valmentaa A:ta. Luistelukoulu alkaa syyskuussa. Nuorempien joukkuei-
den kanssa on sovittu, että niistä tulee kaksi pelaajaa kerrallaan jokaiseen luistelukou-
luun mukaan. Tällä yritetään saada pelaajia kiinnostumaan tulevaisuudessa myös val-
mennuksesta. 

F00-ikäiset aloittavat aluksi harjoittelemalla samanaikaisesti F99-joukkueen kanssa. 
Myöhemmin syksyllä F00-joukkue pitää järjestäytymiskokouksensa. 

Valmentajasopimuksia on osittain jo tehty ja heidän lisenssit on myös maksettu. Loput 
sopimukset tehdään myös lähiaikoina. Seura maksaa valmentajille 57 euron lisenssin. 
Mikäli henkilö haluaa kalliimman lisenssin, maksaa hän erotuksen itse. 

Joukkueiden toimihenkilöistä lisenssin tarvitsevat ne, jotka ovat vaihtoaitiossa. Muille 
toimitsijoille riittää seuran jäsenyyden mukanaan tuoma vakuutus. 

Leiripalaute oli pääasiassa positiivista ja leiriä toivottiin järjestettäväksi myös ensi 
vuonna. Ajankohdaksi alustavasti sovittiin 6. – 8.8.2009. Perjantain aikatauluun ei täy-
sin oltu tyytyväisiä. Illan TPS-pelin pakottamana sitä ei kuitenkaan pystytty suunnitte-
lemaan toimivammaksi. 

Toimihenkilöiden palaverit 

Toimikuntien tulee kokoontua kauden alkaessa. Joukkueenjohtajatoimikunnan puheen-
johtajaksi valittiin Harri Rastas, joka kutsuu joukkueenjohtajat palaveriin syyskuun alus-
sa. Leena kutsuu rahastonhoitajat palaveriin viikolla 37. Valmentajat ja kahviovastaavat 
ovatkin jo kokoontuneet. Mari T. muistutti, että kahviovuoron päätyttyä tulee pöydät olla 
pyyhitty, TV sammutettu, kahvion ovi lukittu, tiskit tiskattu ja valot sammutettu. Kahviota 
pidetään arkisin avoinna klo 17-20.30. 

Auditoinnin palaute 

Auditointi suoritettiin 14.4. Loimi-Kiekko nousi kaksi sijaa ylöspäin sijalta 48 sijalle 46. 
Auditoinnin pohjalta päätetään liiton myöntämä seurojen laatutuki, joka seurallemme on 
alkavalla kaudella 4000 euroa. Erityisehdot tuen saamiseksi on, että seura valitsee 
kolme kehityskohdetta. Jesse, V-V ja Tapani valtuutettiin valitsemaan kyseiset kehitys-
kohteet. V-V toimittaa saadun kirjallisen palautteen johtokunnan jäsenille sähköpostilla. 

Joukkueiden toimintasuunnitelmat ja budjetit 

Osa joukkueista ei ole vielä toimittanut toimintasuunnitelmaansa ja/tai budjettiaan. Ne 
tulee toimittaa pikaisesti Ville-Veikolle tai sihteeri Marille. 

Muistutettiin, että kaikki rahaliikenne (pelaajien joukkueelle maksamaa kausimaksua 
lukuun ottamatta) on kuljettava seuran tilin kautta. Joukkueiden tilit eivät ole virallisia 
rekisteröityneen seuran tilejä, vaan ainoastaan seuran oma tili. Seuran pitää tehdä ve-
roilmoitus ja kaikki rahaliikenne tulee näkyä sen virallisella tilillä. Joukkueille tarkoitetut, 
seuran tilille tulleet summat tilitetään lyhentämättöminä joukkueiden tileille. Maksuun 
kirjataan viesti-kenttään täsmälleen sama tieto, jonka maksaja on kirjoittanut maksaes-
saan summan seuran tilille. 



      

 

 

Joukkueiden toimihenkilöt 

E98-joukkue on pitänyt vanhempainpalaverin, joka esittää, että joukkueenjohtajaksi va-
littaisiin Jouni Nurminen, rahastonhoitajaksi Mari Topi-Hulmi ja kahviovastaavaksi Niina 
Jalo. Jouni Nurmiselle anotaan joukkueen tilinkäyttöoikeutta. Samalla Dina Varjamon ti-
linkäyttöoikeudet ko tiliin anotaan lopetettavaksi. Johtokunta hyväksyi edellä mainitut 
esitykset. Vanhempainpalaveri nimesi huoltajiksi Timo Rantomaan, Marko Mäen ja 
Jonne Talvisen. 

E97 on pitänyt vanhempainpalaverin, joka esittää toimihenkilöikseen seuraavia: jouk-
kueenjohtaja Pasi Mäkiö, varajoukkueenjohtaja Minna Lehtinen ja rahastonhoitaja Aki 
Nokso-Koivisto. Joukkueen tilinkäyttöoikeus anotaan Aki Nokso-Koivistolle ja Minna 
Lehtiselle. Johtokunta hyväksyi edellä mainitut esitykset. Vanhempainpalaveri nimesi 
huoltajiksi Matti Sairasen, Ilkka Koskisen ja Esa Ruohomäen. Tuija Leppämäki ja Päivi 
Sairanen jatkavat kahviovastaavina. 

C93 on pitänyt vanhempainpalaverin, joka esittää, että joukkueenjohtajaksi valittaisiin 
Harri Rastas, varajoukkueenjohtajaksi Yrjö Riikonen ja rahastonhoitajaksi Erkki Kreivi-
lä. Joukkueen tilinkäyttöoikeudet anotaan Erkki Kreivilälle ja Harri Rastaalle. Erkki Krei-
vilälle anotaan myös verkkopankkitunnuksia laajoin käyttöoikeuksin. Johtokunta hyväk-
syi edellä mainitut esitykset. 

B2 on pitänyt vanhempainpalaverin, joka esittää joukkueenjohtajaksi Olli Pitkästä, vara-
joukkueenjohtajiksi Jouko Aittamäkeä ja Marjo Harjunmaata sekä rahastonhoitajaksi 
Anne Aittamäkeä. Anne Aittamäelle anotaan joukkueen laajat tilinkäyttöoikeudet. Sa-
malla Jouko Aittamäen tilinkäyttöoikeus anotaan lopetettavaksi. Johtokunta hyväksyi 
edellä mainitut esitykset. 

Ladyt ovat pitäneet palaverin ja esittävät joukkueenjohtajakseen Paula Hakalaa ja ra-
hastonhoitajaksi Pia Mustajärveä. Johtokunta hyväksyi esityksen. 

Muistutettiin, että joukkueiden toimihenkilöiden tulee olla seuran jäsenmaksun maksa-
neita jäseniä. 

Jäsenasiat 

Mari pyytää joukkueenjohtajilta listaukset joukkueen pelaajista ja toimihenkilöistä jäsen-
rekisterin päivittämistä varten. 

Joukkueenjohtajia pyydetään tiedottamaan omaa joukkuettaan jäsenmaksujen mak-
samisesta. Pelaajien ja seuran toimihenkilöiden täytyy maksaa jäsenmaksu ennen sar-
jakauden alkua, kuitenkin viimeistään 30.9.2009 mennessä. Jäsenmaksu on 10 
e/peluri, ja se maksetaan tilille 523900-41176. Perhejäsenmaksu on 30 e ja sillä kaikki 
perheenjäsenet pääsevät seuran jäseniksi ja samalla Pohjolan tuplaturvavakuutuksen 
piiriin. Vakuutus kattaa kaikki peleihin ja harjoituksiin liittyvät tapahtumat ja se korvaa 
myös toiselle aiheutettuja vahinkoja. Toivottavasti mahdollisimman moni perhe liittyy 
jäseneksi, sillä jäsenmäärä vaikuttaa kunta-avustusten määrään. Muistakaa mainita 
kaikkien perheenjäsenten nimi maksutositteella.  

Pelureiden siirtyminen joukkueista toisiin ja siihen liittyvä rahaliikenne 

Pelurin siirtyessä joukkueesta toiseen osuus joukkueen varoista siirtyy pelaajan muka-
na. Varat siirtyvät uuden joukkueen käyttöön, ei ko. pelurin hyödyksi. 

 

 



      

 

 

Luistelu/kiekkokoulu 

Luistelukoulun kestoa on nostettu 20 kerrasta 26:een. Osa harjoituskerroista pidetään 
ulkona. Myös retkeä Pohjan tilalle on suunniteltu. Väestörekisteristä on tilattu tiedot 
Oripään, Mellilän, Loimaan, Alastaron ja Ypäjän alueen 2001-2003 syntyneistä ja heille 
on postitettu esite luistelu/kiekkokoulusta. Tietoa löytyy myös seuran nettisivuilta. 

Pelireissujen linja-autotarjous 

Vuorisen Liikenne Oy:ltä on saatu tarjous pelireissujen linja-autokuljetuksista. Tarjous 
on toimitettu tiedoksi joukkueenjohtajille. 

Sääntökoulutus 

Sääntökoulutus on pakollinen kaikille C-junioreille. 93-syntyneet osallistuivat jo viime 
vuonna, joten tänä vuonna koulutusta ei järjestetä. 

Muut asiat 

Seuran Easton-pukuihin voi joukkueet halutessaan myydä mainoksia. Sponsorin logon 
saa laittaa takin selkäpuolelle tai housuihin etupuolelle reisien kohdalle. Seuran tuuli- ja 
kevyttoppapukujen tilauslista on kahviossa. Ensimmäinen tilauserä lähtee 15.9. 

A-junnuille myönnettiin lupa mennä omilla autoilla harjoispelireissulle 6.9. Saloon. Sa-
moin 93-joukkueelle myönnettiin lupa kulkea omilla autoilla peleihin 30.8. Tarvasjoelle 
ja 1.9. Urjalaan. 

Luistelukoulun alkaessa kahvion käytettyjen varusteiden kierrätyspisteeseen olisi hyvä 
tuoda omia pieneksi jääneitä varusteita myyntiin. 


