
      

 

 
 
  
LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA    PÄÄTÖKSIÄ 8/2006   
 
Valmennuspäällikön puheenvuoro 

Sarjailmoittautumiset on tehty kaikkien joukkueiden osalta, mm. 95 - syntyneiden sarjaan on 
ilmoitettu kaksi joukkuetta toinen AAA-sarjaan ja toinen A-sarjaan. Raumalla on 7.6 on 
aluehallituksen kokous  jolloin päätetään sarjojen koosta. 

Valmennuspäällikkö on keskustellut B, C-91, C-92 , D-93, E-95 joukkueiden valmentajien 
kanssa alustavasti jatkosta, kenenkään kanssa ei vielä ole tehty kirjallista sopimusta.   

Jukka Vierimaa sekä Sami Sauren junailevat 91 – syntyneille tarkoitetun Tähdet Talteen 
projektin merkeissä miten alueelta Forssa, Loimaa, Somero, Urjala saadaan kasaan 25-30 
pelaajan porukka, joka harjoittelisi yhdessä. Joukkueiden valmentajat määräisivät tähän 
ryhmään pelaajat omasta joukkueestaan, joko siellä olisi aina samat tai heitä mahdollisesti 
voitaisiin kierrättää. Tämä muodostettu ryhmä voisi osallistua maajoukkueiden haastajaleirille. 
Projekti on tarkoitettu pienille seuroille. 

92 – syntyneille järjestetään taas Pikku-Pohjola, johon aikanaan valitaan edustajat kyseisestä 
joukkueesta. 

Nuoren Suomen ”Löydä liikunta” projektia kehitetään, siinä yhdistettäisiin luistelukoulu, 
kiekkokoulu ja pesäpallo. Riina Levander yrittää saada 10 henkilöä koolle jolloin vetäjien 
koulutus saataisiin Loimaalle. 

Kevätparlamentti on pidetty Porissa, jossa Seppo Lindstén oli paikalla, tarkempaa tietoa saa 
netistä. 

Kausijulkaisu 

Kausijulkaisu mainoksista on maksamatta noin 45 kpl, tekee rahassa noin 3000 €. Karhulaskut 
sihteeri lähettää viikon 23 alkupuolella. 

Power-Cup 

Talkoolaiset on saatu kasattua kioskiin, 90-syntyneet tekevät 2/3 tunneista ja 92-syntyneet 1/3.  

Muut asiat 

Jäähalliyhtiön puolesta Sillanpään Jarmo ilmoitti, että jääaika nousee 83 euroon tunnilta 
johtuen pitkälti sähkönhinnan korotuksesta. Jää saadaan elokuun alussa halliin. 

Pelipaidoista oli tullut kolme tarjousta Sara Sport Loimaa 35€, Sport Service Turku 37€ ja 
Sporttia Loimaa 37,90 €. Joukkueet saavat itse päättää mistä yrityksestä tilaavat paitansa, 
mutta Mainos Tunttunen tekee suunnittelun ja antaa painajalle tiedot väreistä ym. muista 
tiedoista. Johtokunta suosittelee edullisinta vaihtoehtoa, koska sattuu vielä olemaan oman 
paikkakunnan yritys. 

Vanhoihin pelipaitoihin joissa on Loimi-Kiekon vanha logo saadaan painettua uusi Rockets 
logo. Pelipaidat tulee toimittaa Tunttusen Pekalle joukkueittain, joukkueet itse hoitavat asian. 
Kustannukset tulee olemaan muutaman euron / paita.  

Pelisukkia suunnitellaan myös uusilla pystyraidoituksilla.  

 

Seuraava johtokunnan kokous maanantaina 05.06. klo 18.00 Jäähallilla.  


