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Välitilinpäätös 

Välitilinpäätöksen mukaan  seuran menot ovat olleet tuloja pienemmät, kuten jo budjettia teh-
dessä ennakoitiin. Joukkueiden tulot ovat olleet menoja suuremmat, joten talousasiat ovat 
kunnossa. Ennen seuraavan kauden kirjaamisia on syytä miettiä uusia tilikohtia niin, että kohta 
muut kulut saadaan purettua. Myös muut varsinaisen toiminnan tuotot on jaettava niin, että 
joukkueiden saamat/tienaamat rahat kirjataan erilliseen kohtaan, samoin joukkueiden seuralle 
maksamat erotuomaripalkkiot.  

 
Kausijulkaisu 

Kausijulkaisun mainokset on lähes kokonaisuudessaan jo Lieskiven Veijolla. Muutama pieni 
mainos voi vielä tulla. Joukkue- ym. tekstit valmiiksi maaliskuun 10. päivään mennessä. Sillan-
pään Jarmolta kysytään vanhoja valokuvia ja vähän tekstiä kuvien lisäksi teemalla 25 vuotta 
jääkiekkoa. Johtokunta päätti ottaa 8 lisäsivua käyttöön. Julkaisusta päätettiin ottaa 5000 kap-
paleen painosmäärä, jakelu kaikkiin Loimaan talouksiin. Näin saadaan uusi logo esiteltyä hel-
posti.  

 
C90 IV-divisioonan ja D93-ikäluokan loppuottelut 
 

C90 IV-divisioonan Uudenmaan, Hämeen ja Länsirannikon Alueiden loppuottelut pelataan 
Loimaalla turnausmuotoisena 18.3. klo 9.00-21.40. Länsirannikon Alue hoitaa peli- ja tuomari-
järjestelyt ja ruokailun järjestämisen. Loimi-Kiekko järjestää toimitsijat peleihin ja hoitaa kioskia. 
90-joukkue on ilmoittanut ottavansa päävastuun päivän hoitamisesta. Apua pyydetään muilta 
joukkueilta, ellei omat voimat riitä.  
D93 ikäluokan A-, B- ja C-lohkojen loppuottelut pelataan Loimaalla la 25.3. Toimitsijatehtäviin 
valitaan kokeneita henkilöitä, myös jäähyaition valvojat osaavia. Kimmo Hakala kerää 3 x 5 
hengen toimitsijaporukat. Edeltävällä viikolla käydään toimitsijoiden kanssa vielä läpi tärkeitä 
asioita. Kahviotoimikunta huolehtii kahviomyynnistä ja makkaranpaistosta viimevuotisen mallin 
mukaisesti. Olli Rantala ja Jouko Aittamäki keräävät järjestysmieskaartin ja järjestävät makka-
ranpaistopaikan hallin ulkopuolelle. Arpajaispalkintojen keruun voivat joukkueet aloittaa heti. 
Palkintoja tarvitaan runsaasti. Kioski- ja arpajaismyynnin tuotto jaetaan mukana olevien jouk-
kueiden kesken.  

  
25-vuotisjuhlat 

Tärkeille kutsuvieraille on lähetetty  ennakkotieto juhlasta ja tällä viikolla lähetetään varsinainen 
kutsu. Lähialueiden jääkiekkoseuroille, alueen muille urheiluseuroille ja eräille tärkeille yhteis-
työkumppaneille lähetetään myös kutsu.  Päiväjuhlassa puheita, torvisoittoa, palkitsemisia ja 
Edustusjoukkueen peli, iltajuhla Seurahuoneella.  Illalliskortteja myydään maaliskuun aikana, 
joten joukkueita pyydetään vielä varmistamaan osallistujat. 
 
 

Muut asiat 
TPS-Kärpät - peli 
Peliin on ilmoittautunut 290 lähtijää. Sihteeri selvittä linja-autotilanteen ja mahdollisen lakon 
vaikutukset. Ellei mitään erityistä ilmene, niin kokoontuminen tiistaina 7.3. klo 16.45. Jäähallin 
pihalla. Matkaraha kerätään linja-autossa ellei joukkue hoida maksu keskitetysti.  
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Power Cup – talkootilanne 
Antti Haltia on ilmoittanut, että Loimi-Kiekolla on talkootyönä 1 ruokalinjan ja 1 kenttäkioskin 
hoitaminen. Olli selvittää, onko kyseessä jo ilmoittautuneiden työ vai seuralle kuuluva työ. 
 
 Mäntylän Olavin terveiset 
Voimasalin takaovi on ollut pari kertaa auki. Olavi toivoo, että seuran pelurit käyttävät vain 
kahvion puoleista ovea. Tapani hommaa Heinosen Tomilta maksullisen avaimen, jota säilyte-
tään hallinhoitajan kopissa.  
 
Seuran fanituoteet 
Loput seuran lippikset, penaalit ja reput myydään ½-hintaan tämän kevään aikana. Seuran kir-
jekuoria ja papereita on toimistossa, niitä voivat kaikki käyttää vapaasti. Myös diplomeita on 
runsaasti. 
 
Harrastekiekon järjestäytyminen 
Harrastekiekko on pitänyt 5.2. kokouksen. Joukkueenjohtajaksi on valittu Tero Liukas Alasta-
rolta ja rahastonhoitajaksi Juho Lankinen Loimaalta. Lankisella ja Liukkaalla on joukkueen tilin 
käyttöoikeus.   
 
Pelaajakartoitus 
Valmennuspäällikkö kertoo kauden 2006-07 pelaajakartoituksesta seuraavassa johtokunnan 
kokouksessa (tilanne ja toimintasuunnitelma). 

 


