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Valmennusasiat 

Valmennussopimukset yhtä lukuunottamatta on jo allekirjoitettu. 

B2-joukkueelle on hankittu uudet maalivahdinpatjat. Yhdet vanhojen mittojen mukaiset 
patjat on myyty ja tilalle on ostettu käytettyjä maalivahdin varusteita. 

Liitto on ollut aktiivisesti yhteydessä valmennuspäällikköön tyttöjääkiekkoasiassa. Liitto 
toivoisi, että D-ikäisistä saataisiin muodostettua oma tyttöjoukkue. Forssan kanssa on 
tehty yhteistyötä ja sovittu, että meillä poikien joukkueessa pelaavat tytöt voivat niin ha-
lutessaan pelata myös Forssan tyttöjoukkueessa. 

Ringetessä ei ole kuluvalla kaudella toimintaa. Luistelukoulussa ei ole erikseen taito-
luistelua, koska kustannukset kasvaisivat liian suureksi. 

Joukkueenjohtajakoulutukseen on ilmoitettu Ismo Salminen, Teemu Kivinen ja Jouni 
Nurminen. 

Nuori Suomi ja Veikkaus lahjoittavat sinettiseuroille kiertopalkinnon Vuoden Juniorival-
mentajan palkitsemiseksi. Palkitsemisen kriteereinä on, että valittava henkilö on osaa-
va, innostava ja valmentaa alle 18-vuotiaita. 

 

Joukkueiden järjestäytyminen 

F00-joukkue on pitänyt vanhempainpalaverin, joka esittää, että joukkueenjohtajaksi va-
littaisiin Ari Vikström, varajoukkueenjohtajaksi Teemu Kivinen, rahastonhoitajaksi Su-
sanna Kulmala ja kahviovastaavaksi Pirjo Kivinen. Joukkueelle avataan tili Loimaan 
Seudun Osuuspankkiin. Ari Vikströmille ja Susanna Kulmalalle anotaan tilinkäyttöoike-
uksia sekä verkkopankkitunnuksia laajoin käyttöoikeuksin. Johtokunta hyväksyi edellä 
mainitut esitykset. 

A-joukkue on pitänyt vanhempainpalaverin, joka esittää, että joukkueenjohtajaksi valit-
taisiin Olli Rantala, varajoukkueenjohtajaksi Ismo Salminen, rahastonhoitajaksi Tiina 
Riikonen sekä kahvilavastaaviksi Leena Pietilä ja Sirpa Rastas. Johtokunta hyväksyi 
edellä mainitut esitykset. 

E98-joukkue on pitänyt vanhempainpalaverin, joka esittää, että varajoukkueenjohtajak-
si valittaisiin Hannu Lahti. Johtokunta hyväksyi esityksen. 

 

Jäsenasiat 

Seuran säännöissä sanotaan, että ainaisjäsenyyden saavuttaa maksettuaan seuran jä-
senmaksua 10 vuotta. Kahden seuraavan vuoden sisällä 32 jäsentä saavuttavat ainais-
jäsenyyden. Tieto ainaisjäsenyydestä toimitetaan henkilöille kirjeitse. 

 



      

 

 

Muissa harjoitustiloissa tapahtuvien vahinkojen korvaaminen 

Jos harjoitustila on varattu seuran joukkueen käyttöön, siellä tapahtuvia vahinkoja ei 
seuran vastuuvakuutus kata.  

Seuran vakuutusten päivittämistä varten joukkueita pyydetään toimittamaan sihteerille 
arvio heidän käytössään olevien seuran tarvikkeiden euromääräisestä arvosta. Tähän 
summaan ei lasketa pelaajien omia, itse ostettuja tarvikkeita, koska seuran vakuutus ei 
kata niitä. 

Seuran budjetti ja hallintokulukorvauksen suuruus 

Leena esitteli seuran budjetin. Hallintokulukorvauksen määräksi päätettiin 110 eu-
roa/pelaaja, joka on 10 euroa viimevuotista pienempi. Hallintokulukorvaus laskutetaan 
joukkueilta kahdessa erässä. 

Syyskokous 

Syyskokouksessa vahvistetaan seuran toimintasuunnitelma kaudelle 2008-2009. Ke-
vätkokouksessa ei vahvistettu toimintakertomusta kaudelta 2007-2008, vaan asia siiir-
tyi myös syyskokoukseen. 

Seuran syyskokous pidetään tiistaina 18.11.2008 klo 18:00 jäähallin neuvotteluhuo-
neessa. Mikäli joku haluaa tuoda syyskokouksen muissa asioissa esille asioita niin ne 
on toimitettava seuran johtokunnan tietoon 3 viikkoa ennen kokousta.  

Muut asiat 

Seuran toimihenkilöiden virkistysmatka järjestetään lauantaina 3.1.2009 TPS-HIFK pe-
liin. Ennen peliä klo 16.00 on ruokailu. Peli alkaa klo 17.00, istumapaikat A-
katsomossa. Virkistysmatkan hinta on toimihenkilöiltä 20 euroa, aveceilta 30 euroa. 

Rakettimyyntiin osallistuu tänä vuonna 6 joukkuetta: 98, 97, 95, 93, 92 ja A. Joukku-
eesta pitää löytyä kaksi vastaavaa, jotka ovat suorittaneet turvallisuustutkinnon. 

Fanituotteiden valikoima kasvaa, myyntiin tulevat lähiaikoina pipo sekä kaulahuivi. 

Käsiviirejä on ostettu lisää, niitä voi pyytää Ville-Veikolta. Viirien hinta laskutetaan jouk-
kueilta käytön mukaisesti. 

Yläkerran toimistossa joukkueenjohtajien käytössä oleva tietokone on vaihdettu. Tun-
nus ja salasana on joukkueenjohtajien tiedossa. Tietokoneelta on ehdottomasti kirjau-
duttava ulos, kun lopettaa sillä työskentelyn. 

Ladyt ovat ilmoittautuneet Länsirannikon alueen naisten harrastesarjaan tulevalle kau-
delle. Heille myönnettiin lupa käyttää omia autojaan pelimatkoilla koko tulevan sarja-
kauden ajan. 


