
      

 

LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA  PÄÄTÖKSIÄ  2/2008 
 
Aika:  to 31.1.2008 klo 18.00 
 
 
Laatuauditointi 

Laatuauditointipäivä on siirtynyt SJL:n pyynnöstä pidettäväksi 27.2. klo 12.00. 

Valmennusasiat 

V-V on jatkanut pelaajakartoitusta tulevalle kaudelle 2008 – 2009. Luistelutestaukset 
nuoremmissa joukkueissa on tehty. Kehitystä on tapahtunut pääsääntöisesti kaikilla. 

V-V on hankkinut käyttöoikeuden www.urheiluvalmennus.fi sivustoon. Sivustoilta löytyy 
850 harjoitetta sekä videoklippejä. Sivustoja voi avata ainoastaan yhdeltä koneelta, jo-
ten V-V avaa valmentajalle sivuston tarvittaessa. 

Luistelu- ja kiekkokoululaiset kävivät katsomassa Muumi jääsadun. Matkaan osallistui 
53 henkilöä. Kiekkokoulu on ilmoittautunut 16.3. pidettävään turnaukseen. 

Seura on hankkinut videokameran ja jäähalliyhtiö videotykin.  Näitä lainataan joukkueil-
le valmennuksen avuksi. Lainaus Ville-Veikolta kuittausta vastaan. Kameraa käytetään 
ainoastaan kotiotteluissa, sitä ei voi lainata vieraspeleihin. Opastusta valmentajille ka-
meran käyttöön antavat Olli Rantala, Ville-Veikko Toivonen ja Jarmo Sillanpää. 

Valmennuspäällikön toimenkuva ja raportointi 

Valmennuspäällikön toimenkuva käytiin läpi. 

Valmennuspäällikkö raportoi pääsääntöisesti seuran puheenjohtajalle ja vain tarvitta-
essa johtokunnalle. Johtokunnan kokouksessa odotetaan kuitenkin valmennuspäälliköl-
tä lyhyttä katsausta valmennusasioista. 

Seuran välitilinpäätös 

Ladyt, harraste, 99 ja 95 joukkueilta ei ole saatu syksyn tiliotteita, joten välitilinpäätös 
siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

Kauden päätöstilaisuus 

Jouko Aittamäki velvoitettiin sopimaan seuran joukkueenjohtajien kanssa päivämäärä 
seuran päätöstilaisuuden pitämiseksi. Oheistoimintatoimikunta Mari Tammisen johdolla 
sai vastuulleen ohjelman järjestelyn. Ehdotuksia päätöstilaisuuden tapahtumiksi voi an-
taa Marille. Päätöstapahtumassa palkitaan kaikista joukkueista tsempparipelaaja, lei-
jonaliigajoukkueista kauden leijonaliigapelaaja ( -98 joukkue, kriteereinä esimerkillinen, 
aktiivinen, innostunut), vuoden juniori (vanhemmista juniorijoukkueesta, B:stä tai edus-
tuksesta  -89 syntynyt pelaaja). Lisäksi valitaan Nuori Suomi pelaaja -94 ikäisistä pe-
laajista. Joukkueenjohtajia pyydetään ilmoittamaan sihteerille ehdotukset palkittavista 
henkilöistä maaliskuun alkuun mennessä. 

Avustusten hakeminen 

Seura anoo avustuksen Lions Clubeilta, ei yksittäiset joukkueet. Kaupungin perusavus-
tuksen hakeminen on maaliskuun lopussa. 

Kehityspäivä 

Seuran kehityspäivä pidetään jäähallin neuvottelutilassa maanantaina 4.2. klo 18-20. Il-
lan vetäjänä toimii Kari Ekman, TPS. 

 

http://www.urheiluvalmennus.fi/


      

 

Toimikuntien jäsenet 

Viime kokouksessa toimikuntien puheenjohtajien tehtäväksi annettiin valita jäsenet 
omiin toimikuntiinsa. Tämän hetken tilanne on seuraava: 

Joukkueenjohtajatoimikunta: pj. Jouko Aittamäki, joukkueiden joukkueenjohtajat 

Valmennus- ja koulutustoimikunta: pj. Ville-Veikko Toivonen, jäsenten valinta vielä 
käynnissä 

Oheispalvelutoimikunta: pj. Mari Tamminen, Sirpa Rastas, Tiina Riikonen, Marjo Jauhi-
ainen 

Taloustoimikunta: Pekka Lehto, Petri Martti, Leena Pietilä 

Edustusjoukkuetoimikunta: pj. Tapani Korvenpää, Pekka Lehto, Jarmo Sillanpää, Pek-
ka Kesseli, Tuomas Tuominen, Seppo Lindsten 

Yhteiskuntasuhteet ja markkinointi: pj. Jarmo Sillanpää, Jouni Nurminen 

Muutamassa toimikunnassa on vielä meneillään jäsenvalintoja. Jatkossakin toimikunti-
en jäsenistöä voi täydentää. 

Tyttöjääkiekko 

Mika Järvinen SJL:sta on lähestynyt V-V:a tyttöjääkiekkoasiassa. Liiton tavoitteena on 
saada perustettua lisää tyttöjääkiekkojoukkueita. Keväällä kauden loppupuolella järjes-
tetään muutaman kerran tyttöjääkiekkokoulua. Tilaisuudesta ilmoitetaan avoimena kut-
suna ilman ikärajaa. Tapani tiedustelee mahdollista vetäjää tyttöjääkiekkokoululle. 

Postilaatikot 

Uudistetut nettisivut on avattu 31.1. aamupäivällä. Päätettiin hankkia johtokunnan jäse-
nille ja joukkueenjohtajille etunimi.sukunimi@rockets.fi muotoinen sähköpostiosoite. Li-
säksi otetaan käyttöön osoite info@rockets.fi, joka linkitetään osoitteeseen loimikiek-
ko@pp.inet.fi.  Osoitteet ovat käytössä 1.2. lähtien. 

Muut asiat 

Päätettiin järjestää oman seuran kesäleiri elokuun alkupuolella ennen koulujen alkua, 
mikäli osallistumishalukkuutta löytyy. 

TPS peliä yritetään saada järjestettyä Loimaalle elokuun alkupuolella. 

Joukkueenjohtajien kausijulkaisujutut toimitettava Juha Raitalalle 25.2. mennessä. 
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