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TIEDOTE JOUKKUEILLE JOHTOKUNNAN KOKOUKSESTA 5.8.2020

1. Valmennuspäällikkö
Valmennuspäällikkönä toiminut Tuomas Tienvieri on pyytänyt eroa seuran valmennuspäällikön tehtävästä. Valmennuspäällikön tehtäviä on Tienvieren eroamisen jälkeen hoitanut Jukka Puurula.
 Uudeksi valmennuspäälliköksi valitaan Jukka Puurula.
2. Jopox-palvelun hankinta
Johtokunta on selvitellyt seuralle tiedotukseen, jäsenrekisterin ylläpitoon jne. käytännöllisempiä välineitä. Jopox-palvelusta pidettiin 3.8. esittelytilaisuus. Palvelussa on seuraa,
joukkueita ja käyttäjiä hyödyttäviä palveluita kuten esim. toiminnanohjaus, kotisivut, jäsenrekisteri ja viestintä.
 Seuralle päätettiin hankkia Jopox-palvelu.
3. Seurasponsorit
Seuralla on ollut viime vuosina pääsponsoreina Haapajärven Lämpö Oy ja Suomenselän
Osuuspankki.
 Seuran sponsorihankintaa tulee tehostaa, ja tavoitteena on saada 3-5 kpl:tta uusia/entisiä pääsponsoreita.
4. Maalivahtitilanteen parantaminen
Joukkueiden maalivahtitilanne on ollut viime vuosina monessa joukkueessa ongelmallinen, ja halukkaita maalivahteja ei ole ollut tarpeeksi. Vaihtoehtona voisi olla esim. se, että
U11 ikäluokan ja sitä vanhemmissa joukkueissa maalivahdit vapautetaan kk maksuista
koko seurassa. Tällä saataisiin valmennuksen kehittämisen ohella lisättyä seuran houkuttelevuutta maalivahdeille.
Jojoilta on kysytty mielipidettä asiaan, mutta kommentit ovat olleet vähäisiä. Kommenteista yksi oli vahvasti puoltava, eikä kukaan ollut ajatusta vastaan. Tällainen on oltava
yhtenäinen linjaus seurassa, jotteivat eri käytännöt aiheuta närää.
 Jyrki Nivala keskustelee asiasta joukkueenjohtajien kanssa ja kysyy heidän kantaa esitykseen.
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5. Junioripäällikön asiat
Viimekaudella on keskusteluissa ollut, että miten määritetään se mihin joukkueeseen
pelaaja kuuluu. Kuuluuko pelaajan pelata vain oman ikänsä edellyttämässä joukkueessa,
vai voiko siirtyä taitojen niin edellyttäessä mukaan vanhempaan ikäluokkaan? Seurassa
tulisi olla selkeä linjaus, jotta tähän asiaan saadaan yhteiset pelisäännöt.
Joukkueiden kokoonpanoissa ja pelaajien sijoittumisissa tulee aina muistaa myös seuran
etu siten, että kilpailukykyisen joukkueen kasaamisella ei saa vaarantua yhdenkään ikäluokan joukkueen syntymistä.
 Jyrki Nivala ja Henri Autio miettivät linjausta kirjoittavat tästä ohjeen, joka käsitellään
seuraavassa kokouksessa.
6. Valmennuspäällikön asiat
Tulossa on SJL:n Pohjoisen ja Lapin alueen yhteistyössä järjestämä Joukkueenjohtaja-koulutus, joka pidetään Teams-koulutuksena lauantaina 8.8.2020. Tällä hetkellä koulutukseen
on tullut seurasta neljä ilmoittautumista.
Seuraan on saapunut kysely U14 Jokilaaksot AAA -yhteisjoukkueen perustamisesta. Suunnitelmana on puhtaasti järjestää AAA-tason pelejä niitä haluaville 07-syntyneille pelaajille. Tarkoituksena ei ole kalastella pelaajia tulevaisuutta varten, vaan kaikki alueen seurat haluavat säilyttää nykyiset AA joukkueet, eivätkä tähtää ensi kaudellakaan ylemmälle
tasolle.
Kiilat Hockey ei kiellä pelaajiaan osallistumaan tapahtumaan, ja kaikkien ilmoittautuminen ja muu yhteyden pito tulee olla valmennuspäällikön kautta.
Jukka Puurula on kysynyt 7.6. pidetyn kokouksen päätöksen mukaisesti Arttu Alahäivälää
luistelukoulun tutoriksi.
 Arttu Alahäivälä on lupautunut luistelukoulun tutorin tehtävään.
7. Maksupääte seuralle
Seuralle on hankittu maksupääte, jota voidaan käyttää seuran omassa myynnissä käteismyynnin sijasta. Maksupäätettä tullaan säilyttämään toimistossa. Lisätietoja ja käytönopastus Jyrki Nivalalta.

Hyvää alkavaa kiekkokautta kaikille joukkueille.
Muistetaan hygieniasäännöt ja pysytään terveinä!!

