
      

 

 
 
 
LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA   PÄÄTÖKSIÄ 15/2007 
 
Aika:  ma 24.9.2007 klo 18.00-19.45 
 

Valmennusasiat 

Sääntökoulutus pelureiden vanhemmille ja C- sekä B-junioreille järjestetään lähiaikoi-
na. V-V kysyy LAI:n Myllykylän toimipisteen auditoriota ko. tarkoitukseen. Päivämäärä 
ilmoitetaan paikan varmistuttua.  

Seuran sisäinen MV-koulutus alkaa tänään. Nuorempien ikäluokkien (1995–1999) 
maalivahdit osallistuvat seuran omien maalivahtien vetämään valmennukseen. Van-
hemmille ikäluokille pyritään järjestämään vastaavaa koulutusta syksyn aikana. 

93-syntyneiden joukkue pitää vanhempainpalaverin ti 25.9., johon myös valmennus-
päällikkö on kutsuttu mukaan. Valmennuspäällikkö oli ollut palaverissa 98-joukkueen 
joukkueenjohtajan ja vastuuvalmentajan kanssa seuran toiminnasta. 

Luistelukoulu alkoi su 23.9.. Paikalla oli yli 60 lasta. Luistelukoulun toiseksi vetäjäksi on 
saatu Tiina Vieraankivi. Hän osallistuu koulutukseen 25.11.. Riina Levander osallistuu 
25.–27.9. Koskella järjestettävälle liikuntakerho-ohjaajakurssille.  

Ringettetytöt pitivät aloituspalaverin ma 17.9. Tyttöjä ilmoittautui sen verran, että heille 
varattiin kaksi harjoitusvuoroa, maanantaina yhteisvuoro ja keskiviikkona isompien tyt-
töjen vuoro.  

Lady-Hockey ei lähde mukaan sarjatoimintaan uudesta sarjajärjestelystä huolimatta. 

Seura on hankkinut tälle kaudelle niin paljon MV-varusteita, ettei enempiin hankointoi-
hin ole budjetissa enää varaa. Jos seuran varastosta ei löydy tarvitsijoille sopivia varus-
teita ja joukkue haluaa ne välttämättä hankkia, niin joukkue maksaa varusteet.  

Rakettimyynti 

Tulevana vuodenvaihteena Loimi-Kiekko myy raketteja kahdessa myyntipisteessä, S-
marketissa ja Euromarketissa. Johtokunta pyytää joukkueita keskustelemaan raketti-
myynnin tulevaisuudesta. Mikäli tätä talkoohommaa jatketaan, niin nuoremmista jouk-
kueista on löydyttävä vastuuhenkilöitä. 

Jäsenmaksut 

Jäsenmaksuja on maksettu, mutta vielä on runsaasti pelaajia ja toimihenkilöitä, joilta 
suoritus puuttuu. Jäsenmaksut on maksettava syyskuun aikana.  

Joukkueiden toimihenkilöt 

Harrastekiekko on pitänyt palaverin ja esittää, että joukkueen rahastonhoitajaksi nime-
tään Tapani Pukkila.  

Seuran kehityspäivän jatkotoimet 

Seuran kehityspäiväpalaverissa 20.8. päädyttiin muutamiin selkeisiin toimiin, jotka pyri-
tään toteuttamaan tämän kauden aikana.  

Valmennuspäällikkö hoitaa MV-valmennusta ja valmentajien kierrätystä.  

Ulkoisen yhteistyön pelisääntöjä hiotaan. Yhteistyökumppaneita kutsutaan mahdolli-
sesti juniorijoukkueiden peleihin. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. 



      

 

Joukkueiden välinen yhteistyö koettiin tärkeäksi kehityskohteeksi. Joukkueenjohtajat ja 
valmentajat ovat paljon tekemisissä keskenään. Joukkueiden yhteisiä pelitapahtumia 
järjestetään, jolloin myös vanhemmat tutustuvat toisiinsa. Kummijoukkuejärjestelmään 
joukkueet eivät olleet halukkaita sitoutumaan. Joukkueet ovat kuitenkin lupautuneet 
auttamaan uutta, aloittavaa joukkuetta. Paras auttaja on seuraavan ikäluokan joukkue. 

Tiedotukseen on toivottu panostettavan. Joukkueenjohtajat ja johtokunnan jäsenet ovat 
tärkeässä roolissa sisäisessä tiedotuksessa. Seuran ja joukkueiden kotisivuilla on pal-
jon tietoa. Ulkoiseen tiedottamiseen liittyvät joukkueiden tekemät pelijutut. Isommista 
yhteisistä asioista pyritään saamaan juttuja paikallisiin lehtiin.  

Muut asiat 

       Kotisivut 

Petri Saarinen työstää seuran kotisivujen ulkoasumuutosta. Hän on luvannut saada 
sen valmiiksi lokakuun aikana.  

Suomi-Tsekki 

U17-maaottelupeli Suomi-Tsekki pelataan Loimaalla 8.11.2007. SJL:n palaveri peliin 
liittyvistä asioista on Jäähallilla 4.10. klo 13.00. Johtokunnan jäsenistä mahdollisimman 
moni pyrkii olemaan paikalla.  

Seuran syyskokous 

Seuran syyskokous pidetään Jäähallilla to 15.11.2007. Kokouksessa valitaan seuran 
johtokuntaan uusia jäseniä. Tätä varten jokaista joukkuetta pyydetään ilmoittamaan 
omat ehdokkaansa (varsinainen jäsen ja varajäsen) viikkoa ennen kokousta sihteerille 
tai puheenjohtajalle.  

 


