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TIEDOTE JOUKKUEILLE JOHTOKUNNAN KOKOUKSESTA 16.2.2021

1. Viima Hockey Concept
Joni Ahmavuo kävi pitämässä perjantaina 5.2. jääharjoituksia joukkueille, sekä samalla myös lyhyen
infotilaisuuden joukkueiden vanhemmille. Itse tapahtuma ja Viiman tarjoama konsepti sai joukkueilta positiivisen vastaanoton ja herätti kiinnostusta. Vanhempien osallistuminen infotilaisuuksiin oli
kuitenkin laimeaa.
Päätettiin että yritetään ensimmäiseksi saada kevään aikana järjestymään Viima-seurapäivä, ja sen
jälkeen neuvotellaan jatkosta.
2. Kauden 2021 – 2021 joukkueet
Joukkueet eivät ole vielä ilmoitelleet ensikauden joukkueista, joten tässä vaiheessa kaikki ei ole
vielä valmista. Ilmeistä on että ensikaudelle saadaan ilmoitettua seuraavat joukkueet/ikäluokat sarjoihin:
1. Miesten edustus
2. Naisten Mestis-karsintajoukkue
3. U15
4. U13
5. U12
6. U11
7. U10
8. U9
9. U8
10. Taitoluistelijat sekä luistelu/kiekkokoulu jatkavat toimintaa.
11. Lisäksi Jokilaaksojen alueen tyttökiekkotoimintaa jatketaan mikäli kiinnostusta muissa
seuroissa on.
Joukkueiden johtoryhmien tulee pitää kokoukset ja päättää joukkueiden koostumukset (arvioitu
pelaajien/peliryhmien määrä, johtoryhmä jne.) kaudelle 2021 – 2022, ja ilmoittaa ne junioripäällikölle viimeistään 5.3.2021 mennessä. Tämä ei koske Leijonaliigaa pelaavia ikäluokkia.
3. Seurasponsorit
Kiilat Hockey on ilmoitettu KPO:n kannustajatoimintaan.
Seura saa kannustajatoimintaan liittyneiden jäsenten määrästä ja heidän tekemistään ostoksista riippuen tietyn summan sponsorituloja, joka viime kaudella oli vain 16 jäsentä, mutta tuloutus seuralle
oli tästä noin 600 euron luokkaa.
Kannattajajäsenyys ei vaadi muuta kuin käynnin http://kpokannustajat.fi/ ja kirjaamalla jäsennyytensä ohjelmaan. Sivustolla on lisätietoa ja mm. laskuri, jolla voi kokeilla minkälainen vaikutus kannattajajäsenten määrällä ja ostoilla on seuran saamiin tuloihin.
*Kannattajajäsenyys ei vaikuta jäsenelle itselle maksettaviin bonuksiin!!
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Ensi kaudella seuramaksu laskutetaan kahdessa osassa, toinen puolikas syksyllä ja toinen keväällä.
Mikäli KPO:n kannustajaohjelman tuotto ylittää puolikkaan seuramaksun määrän, ei kevään seuramaksua laskuteta joukkueilta. Täten joukkueet saavat kannustaja tuoton suoraan joukkueen hyödyksi.
Joukkueiden kannattaa rummuttaa kannattajajäseneksi liittymistä vanhemmille, tutuille, sukulaisille
jne. Tässä on nyt jaossa ”ilmaista” rahaa, jolla voimme alentaa joukkueiden seuramaksua.
4. Jopoxin käyttö
Jopox:n päivittäminen on ollut joukkueilla syksyn aikana vähäistä .
Päätettiin että jokainen joukkue saa tehdä uutiset suoraan Jopoxin etusivulle ja kevään aikana aktiivisimmin Jopoxia päivittänyt joukkue saa seuralta 100 euron palkinnon.
5. Rahastonhoitajan asiat
Jopoxin kautta on lähetetty seuran jäsenille jäsenmaksulasku, mutta niitä on maksettu tässä vaiheessa vähän.
Jäsenmaksu lähetetään uudelleen ja joukkueenjohtajat muistuttavat vanhempia ja muita joukkueen
sidosryhmiä jäsenmaksun maksamisesta.
6. Junioripäällikön asiat
Pelaajien vanhemmille lähetetyssä ensikautta koskevassa kyselyssä vastanneiden määrä oli vähäinen. Kyselyyn liittyen kysymyksiä herättää ensikaudella jatkavien epävarmojen pelaajien suuri
määrä, joka oli noin 23%.
Joukkueenjohtajat ottavat vastuun omista joukkueistaan ja selvittävät epävarmuuksien syyt, pelaajien jatkamiset yms.
7. Valmennuspäällikön asiat
Haapajärvellä järjestetään 23.3. alueen kaikille valmentajille suunnattu Suomikiekko 3-koulutus.
Koulutuksessa on teoriaosuus ja jääharjoitus. Koulutuksen osalta seuralle tulee kustannusta jäävuoron osalta.
On tärkeää että seuran valmentajat osallistuvat aktiivisesti koulutukseen!!
Osallistumisaktiivisuudella on vaikutusta mm. koulutuksien tänne saamiseen jatkossakin.
8. Seuran koronaohjeistus
Kiilat Hockey seurana ja kaikki joukkueet ovat noudattaneet kiitettävästi annettuja ohjeita, ja hoitaneet asiansa mallikkaasti.
Tästä kuuluu ISO KIITOS jokaiselle!
Jaksetaan jatkossakin toimia annettujen ohjeen mukaan, niin saamme harjoitella ja pelata pelejä
kauden loppuun asti.

Hyvää alkanutta vuotta ja kevättä kaikille joukkueille.
Muistetaan hygieniasäännöt ja pysytään terveinä!!

