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Valmennuspäällikön asiat 

Pelaajille on lähetetty kysely ensi kauden suunnitelmista ja niitä on runsaasti palautet-
tu. Vastauksien perusteella suunnitellaan tulevan kauden joukkueet. Tämän jälkeen 
mietitään joukkueille valmentajat ja tehdään valmennussopimukset. 

Harjoitukset jatkuvat hiihtoloman jälkeen normaalisti. Hiihtolomallakin jäähallilla oli pal-
jon toimintaa, mm. tyttöleiri. 

Kaikilla joukkueilla on ainakin yksi tapahtuma viikossa kesäkaudella, osalla joukkueista 
on useampikin tapahtuma viikossa. Valmentajien kesäkauden palkkioiden määräytymi-
nen ja kustantaminen pitää ottaa mietintään. 

 

Joukkueenjohtajatoimikunnan kokouksen terveiset 

Joukkueenjohtajat kokoontuivat kauden toiseen palaveriinsa. Joukkueenjohtajilta on 
pyydetty kausijulkaisuun tulevat jutut. Joukkueiden toimintakertomukset tulee laatia 
toukokuun puoliväliin mennessä. Valmentajien osallistumista vanhempainpalaveriin on 
toivottu tiedonkulun parantamiseksi. Valmennuspäällikköä pyydettiin ottamaan tämä 
asia esille valmennussopimuksia tehdessä. Uutta pelikelloa on toivottu ensi kaudelle. 

 

Seuran 30-vuotisjuhlat/kauden päätöstilaisuus 

Kauden päätöstilaisuus sekä seuran 30-vuotisjuhlan päivätilaisuus pidetään Domus-
Areenalla lauantaina 9.4.2011 klo 15.00 alkaen. Ohjelmassa luistelukoulun esitys, 



      

 

joukkueiden tsempparipelaajien palkitseminen sekä tyttökiekko-ottelu Rockets – HPK. 
Päiväjuhlaan kutsutaan myös kaupungin, liiton, sponsoreiden ym. edustajia. Joukkueet 
voivat ehdottaa omia pääsponsoreitaan kutsuttavaksi juhlaa. Sihteeri laittaa asiasta 
tiedustelun joukkueenjohtajille. 

Iltajuhla Seurahuoneella alkaa klo 19.30. Ilmoittautuminen juhlaan tapahtuu maksamal-
la 1.4.2011 mennessä illalliskorttimaksu 20 euroa/henkilö seuran tilille OP 523900-
41176. Viestikenttään maininta ”illalliskortti” sekä henkilön nimi/nimet. 

 

Kausijulkaisu 

Osa joukkueiden jutuista puuttuu vielä, ne on saatava tämän viikon aikana. Kahdelta 
joukkueelta on vielä toimittamatta mainossopimukset. Mainosmäärä jäänee vähäisem-
mäksi kuin vuosi sitten. Puheenjohtajan juttua myös kaivataan. Ville-Veikko Toivonen 
ja Olavi Kalliomäki kirjoittavat jutun tyttöjoukkueista. 01-syntyneiden pelaamasta lähilii-
gasta olisi myös hyvä saada kirjoitus kausijulkaisuun. Jarmo Sillanpää kysyy Esa Säte-
riä sitä kirjoittamaan. 

 

Seuran huppari 

Seuralle on tarjottu myytäväksi hupparia, jonka selkään painettaisiin kaikki seuran tä-
män kauden lisenssipelaajat. Päätettiin, että tällä kaudella sellaista ei tilata. 

 

Muut asiat 

Valmennuspäällikköä pyydetään kertomaan luistelu- ja kiekkokoululaisille mahdollisuu-
desta siirtyä ensi kaudella pelaamaan 01-syntyneiden joukkueeseen. 

 

Seuraava johtokunnan kokous sovittiin pidettäväksi tiistaina 15.3.2011 klo 17:30. 


