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Johtokunnan järjestäytyminen 

Johtokunta valitsi seuran varapuheenjohtajaksi Olli Rantalan. Johtokunnan sihteeriksi 
valittiin Mari Topi-Hulmi. Seuran toimikuntien vetäjiksi valittiin: joukkueenjohtajat – Harri 
Rastas, valmennus- ja koulutus – V-V Toivonen, oheispalvelut – Mari Tamminen, talo-
us – Pekka Lehto, edustusjoukkue – Tapani Korvenpää, yhteiskuntasuhteet ja markki-
nointi – Jarmo Sillanpää, luistelu-/kiekkokoulu – V-V Toivonen/Riina Levander, kausi-
julkaisutoimikunta – Olli Rantala. Seuran rahastonhoitajaksi valittiin Leena Pietilä. 

Seuran vakuutusten päivittäminen  

Seuran vakuutusten päivittämistä varten joukkueilta on pyydetty varusteinventaaritieto-
ja. Muilta paitsi 99- ja 93-joukkueilta tiedot on saatu. Puuttuvien joukkueiden tiedot on 
toimitettava sihteerille viikon kuluessa. Harri Rastas hoitaa sen jälkeen vakuutustietojen 
päivittämisen ajan tasalle. 

Rakettimyynti 

Rakettimyynti sujui jo lähes rutiininomaisesti. Myyntitavoitteestakaan ei paljoa jääty. 
Myyntiprovisiosta ensimmäinen erä on jo tilitetty myyntiin osallistuville joukkueille. Lop-
putilitys suoritetaan helmikuun aikana. 

Kausijulkaisu 

Seuran kausijulkaisu päätettiin tehdä myös tänä vuonna. Julkaisun painatuskustannuk-
sista saatu tarjous on samansuuruinen kuin viime vuonna. Joukkueiden on tehtävä pi-
kaisesti päätös osallistuvatko tänä vuonna mainosten keräämiseen. Mainosten myyn-
tiin osallistuvien joukkueiden tulee valita kausijulkaisuvastaava. Vastaavan nimi on il-
moitettava Olli Rantalalle ensi tilassa, sillä kausijulkaisuvastaavat kokoontuvat toden-
näköisesti jo perjantaina 23.1. 



      

 

 

Joukkueiden järjestäytyminen 

95-joukkue on pitänyt 8.10. vanhempainpalaverin, joka esittää joukkueen uudeksi jouk-
kueenjohtajaksi Jussi Pikiä. Varajoukkueenjohtajana jatkaa Matti Puolimatka. Jussi Pi-
kille anotaan joukkueen laajat tilinkäyttöoikeudet. Johtokunta hyväksyi esityksen. 

Matkakustannusavustukset 

B-92 joukkueen ja A-junioreiden syyskaudella tapahtuneen sarjatason nousun vuoksi 
pelimatkojen kustannukset ovat nousseet suuremmiksi, kuin mitä alkukaudesta laadi-
tussa budjetissa osattiin ennakoida. Johtokunta päätti tukea näitä molempia joukkueita 
sarjatason noususta aiheutuneiden matkakustannusten verran. 

Pelaajien siirto joukkueissa 

A- ja edustusjoukkueella on kevään aikana vielä pari peliä samaan aikaan. Jotta mo-
lempiin joukkueisiin saadaan näissäkin peleissä tarpeeksi pelaajia, sopivat joukkueiden 
valmentajat keskenään kummassa joukkueessa pelaaja pelaa. 

Muut asiat 

Keskusteltiin kahvion pitkään siipeen rakennettavasta seinäkkeestä, jotta ylimääräinen 
juokseminen saataisiin vähenemään, sekä helpottaakseen kahviotilan siivousta. Asia 
jäi mietintään. 

00-joukkue toivoi lisävalaistusta hallin pihalle. Todettiin, että kaikkien pihalla liikkuvien 
joukkueiden pelaajien on ehdottoman tärkeää käyttää huomioliivejä. Nuoremmat jouk-
kueet ovatkin hankkineet jo jokaiselle pelaajalle oman huomioliivin, mutta myös jäähal-
lilla on liivejä lainattavaksi. 

Jäähallin pihalla sujuvan liikenteen varmistamiseksi tulee joukkueenjohtajien opastaa 
vierasjoukkueita pysäköimään linja-autonsa maantienpuoleiselle hiekka-alueelle. 

Kahvion kuulutuslaitteet pitäisi tulla kuntoon kuluvalla viikolla. 

Joukkueenjohtajat ovat kokoontuneet 9.1. Kokouksessa jaettiin edustuksen pelien jää-
hyboxivuorot. Kausijulkaisu- ja toimintakertomus –teksteistä annettiin myös ohjeistus. 

Johtokunta oli saanut eroilmoitus johtokunnan varajäsenyydestä sekä esityksen toisen 
henkilön valitsemista tilalleen. Seuran sääntöjen mukaisesti johtokunta ei voi kuiten-
kaan valita johtokunnan jäseniä tai varajäseniä, vaan asia siirtyy seuraavaan seuran 
kokoukseen eli kevätkokoukseen käsiteltäväksi muissa asioissa. 

Valmennusasiat 

Nuoremmille joukkueille on tehty luistelutestit. Joukkueiden luistelutestien keskiarvoajat 
ovat parantuneet joka vuosi verrattuna edellisen vuoden vastaavan ikäkauden aikoihin. 
Eli hyvään suuntaan ollaan seurassa menossa siinäkin suhteessa. Luistelutaidon kehi-
tys näkyy myös vastaavasti parantuneissa pelituloksissa. Pelaajia kaivattaisiin lisää 
nuorempiin joukkueisiin. 

95-joukkue osallistuu Narvan (Viro) turnaukseen 17. – 19.4. 

Edustusjoukkueelle myönnettiin lupa käyttää omia autoja pelimatkalla Forssaan 13.3. 

 

 


