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Valmennusasiat 

Luistelukoulu alkaa 20.9. Kirjeitä ei tänä vuonna lähetetä sen tehottoman vaikutuksen 
vuoksi, vaan asiasta ilmoitetaan lehdessä. 00-joukkue aloittaa jääharjoittelun viikolla 
34. Muut joukkueet ovat jo aloittaneet jääharjoittelun. 99-joukkue on tilannut pelaajil-
leen samanlaiset jääkiekkohousut. 97-joukkue on käynyt keskustelua FoPS:n kanssa 
ylialueellisessa sarjassa pelaamisesta. 

Ladyt osallistuivat tänä vuonna myös seuran omalle leirille. Joukkueen maalivahti on 
siirtynyt muualle opiskelemaan, joten joukkueelle on koulutettava uusi maalivahti. Jää-
vuoroja lisätään kahteen kertaan viikossa. 

Tytöt 94 syntyneet ja sitä nuoremmat pitävät yhteisharjoitukset lähiseudun seurojen 
kanssa lauantaina 22.8. Harjoitusten jälkeen tyttöjen kanssa keskustellaan haluavatko 
he osallistua naisten C-nuorten länsirannikon aluesarjaan, joka pelataan turnausmuo-
toisena. Tämän lisäksi tytöt pelaisivat Lady-Hockeyssä kuten viime kaudellakin. 

Lukion valinnaisilla kursseilla osa on valinnut jääkiekon, vetäjä vielä puuttuu. Lukiossa 
on ollut myös valinnaisena aineena ohjaustoiminta. 9 henkilöä on hakenut kurssille. 
Heille tarjotaan mahdollisuus tulla jäälle ohjaamaan. He eivät voi toimia vastuuohjaaji-
na, mutta heille saa antaa tehtäviä sekä myös palautetta toivotaan. 

Johtokunta teki päätöksen, että mahdollisen yksittäisen pelaajan tukeminen tapahtuu 
aina stipendinä, joka voidaan käyttää tulevan kauden kausimaksujen maksuun. 

Maalivahtien räpylä- ja kilpihankinnoissa tehtiin periaatepäätös. Joukkueelle voidaan 
hankkia korkeitaan kahdet kilvet ja kahdet räpylät. Hankinnasta korvataan maksimis-
saan pro-tason välineiden keskihinnan mukaisesti kilvestä 300 euroa ja räpylästä 400 
euroa. Välineiden on kestettävä vähintään kaksi kokonaista kautta. Pelaaja voi hankkia 
kalliimmat välineet, mutta ylimenevästä osasta pelaaja ja joukkue sopivat keskenään 



      

 

kumpi sen maksaa. Vaikka pelaaja tai joukkue maksaisi osan tarvikkeista, ne ovat silti 
seuran omaisuutta. Ostopäätökset tulee aina hyväksyttää johtokunnassa. 

Viime kauden pelipassit eli lisenssit ovat voimassa 30.9. asti. Mikäli uuden lisenssin 
maksaa ennen 30.9., se tulee takautuvasti voimaan 1.7. alkaen (edellyttäen että viime 
kaudella on hankkinut lisenssin). Joukkueenjohtajien on huolehdittava, että pelaajat 
ovat hankkineet itselleen lisenssit viimeistään 30.9. mennessä, kuitenkin ennen en-
simmäistä sarjapeliä. 

Seuran omille junioripelaajille (A-juniorit ja nuoremmat joukkueet) tullaan jakamaan pe-
laajakortit. Pelaajakorteilla pääsee ilmaiseksi edustuksen peleihin. 

 

Toimihenkilöiden palaverit 

Toimikuntien (rahastonhoitajat, joukkueenjohtajat, valmentajat ja kahviovastaavat) tu-
lee kokoontua viimeistään ennen sarjakauden alkua. 

 

Joukkueiden toimintasuunnitelmat ja budjetit 

Joukkueiden tulee laatia toimintasuunnitelmat ja budjetit kauden alussa. Ne tulee toi-
mittaa sihteerille (mari.topi-hulmi@rockets.fi). 

 

Muut asiat 

Pukukopit ovat harjoitusten jälkeen olleet epäsiistissä kunnossa. Jokaisen tulee huo-
lehtia, että roskat laitetaan roskakoriin. Huoltajien tehtäviin kuuluu huolehtia, että puku-
kopit ovat käytön jälkeen siistit. 

C-junioreille myönnettiin lupa käyttää omia autoja harjoituspelireissulla Saloon 23.8. 

Edustukselle myönnettiin lupa käyttää omia autoja turnausreissulla Urjalaan 5.9. 

Ladyille ja E-98 joukkueelle myönnettiin lupa käyttää omia autoja kauden sarjapelimat-
koilla. 

Paperitukku on tarjonnut papereita myytäväksi joukkueiden varainhankintatarkoituk-
sessa. 
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