
      

 

 
 
 
LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA   PÄÄTÖKSIÄ 13/2006 

 
Budjetti ja toimintasuunnitelmat 

Sihteeri oli laatinut joukkueiden toimittamien tietojen pohjalta seuran budjettiehdotuksen 
kaudelle 2006-2007.  

Johtokunta käsittelee budjettia vielä seuraavassa kokouksessaan, joten joukkueillakin on 
mahdollisuus täydentää omiaan. Taloudenhoitajan ja joukkueiden rahastonhoitajien 
palaverissa käydään budjettiasiaa läpi. Muut tulot ja muut menot – kohdat on saatava purettua 
auki.  

Vastuuvalmentajien vastuulla olevia toimintasuunnitelmia on palautunut hyvin vähän. Ne on 
toimitettava sihteerille viimeistään 25.10., jolloin C91- ja B-joukkueet jo tietävät loppukauden 
ohjelmansa.  

 

Luistelukoulu 

Luistelukoulun ohjelma on valmis. Luistelukoulu kokoontuu sunnuntaisin 8 kertaa ennen Joulua 
alkaen 29.10. klo 12.30 ja 9 kertaa kevättalvella. Ilmoittautumisten yhteydessä ensimmäisillä 
kerroilla kartoitetaan kiekkokoulun tarpeellisuus. Jos innokkaita lapsia kiekkoiluun on riittävästi, 
niin oma ryhmä pyritään perustamaan mahdollisimman pian. Vetäjä tarvitaan, mikäli ryhmä 
kokoontuu eri aikoina kuin Luistelukoulu. Luistelukoulu maksaa 40 euroa + 40 euroa. Kaikille 
ohjaajille hankitaan samanlainen asu.  

 

Koulutukset 

Lihaskuntokoulutus on Hirvihovissa 10.10.. LOK3 – kurssi Loimaalla kaipaa osallistujia. 
Ilmoittautumiset valmennuspäällikölle pikaisesti. 

 

Joukkueiden järjestäytyminen 

98-syntyneiden joukkue on vanhempainpalaverissa päättänyt esittää joukkueen 
rahastonhoitajaksi Dina Varjamoa. Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.  

 

Seuran talous 

Jäsenmaksut on maksettava ennen sarjakauden alkua. Joukkueenjohtajia ja rahastonhoitajia 
pyydetään informoimaan vanhempia. Jäsenmaksu on 10 e/hlö tai 30 e/perhe ja se maksetaan 
seuran tilille 523900-41176. Viitteeksi on kirjoitettava jäsenmaksu 2007 sekä jäsenen tai 
perheen jäsenten nimet. Kaikkien toimihenkilöiden ja pelureiden on jäsemaksu maksettava. 
Myös muita vanhempia on hyvä informoida jäsenmaksueduista. Jäsenmaksun maksettuaan 
henkilö on Pohjolan Tuplaturvavakuutuksen piirissä eli vakuutettu toimiessaan toimihenkilönä 
peleissä tai osallistuessaan joukkueen talkoisiin. Seuran asusteissa on myös jäsenetuhinta. 
Joukkueenjohtajia pyydetään toimittamaan ajantasalla oleva lista pelureista ja toimihenkilöistä 
yhteystietoineen sihteerille, jotta jäsenrekisteri saadaan päivitettyä.  

Hallintokulukorvaus veloitetaan joukkueilta lokakuun aikana, samoin paitamerkkien, käsiviirien 
ja tuomareiden kulut.  



      

 

 

Muut asiat 

Joukkueiden valokuvaus 

Santeri Ampuja on lupautunut kuvaamaan joukkueet, Olli Rantala tekee aikataulun ja ilmoittaa 
joukkueille.  

Kopiokone 

Hallin toimistossa oleva kopiokone on vanha ja se temppuilee säännöllisesti. Johtokunta päätti, 
että toimistoon hankitaan Canonilta leasing-kopiokone.  

Varusteparakki 

Parakki on tarkoitettu varusteiden säilytykseen ja kuivaukseen. Varusteet eivät kuitenkaan 
kuivu kassissa. Siisteyttä kaivataan, pattereiden päälle ei saa levittää sukkia tms. kuivumaan. 
Ne voivat jopa aiheuttaa tulipalon.  

MV-valmennus 

Valmennusta on kaivattu. V-M Hollon kanssa on asiasta sovittu. Vp ja Jarmo Sillanpää 
järjestävät jääajan ja tiedottavat joukkueille harjoituksista. 

Edustusjoukkueen pelit 

Jäähyaitioissa tarvitaan ‘kokeneita’ henkilöitä. Makkaratarjontaa lisätään niin, että tarjolla on 
myös A-luokan makkaraa hintaan 2 euroa. 

 


