
      

 

 
LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA  PÄÄTÖKSIÄ  5/2008 
 
Aika:  ti 29.4.2008 klo 18.00 
 
 
Valmennusasiat 

Kesän ajalle kaikille joukkueille on tehty valmennusohjelma. Muutama valmennussopi-
musasia syksyn osalta on vielä avoinna. 

Sarjailmoittautumiset tehdään sähköisesti, koodit sitä varten on tilattu. 

E97 joukkue pyysi johtokuntaa käsittelemään uudestaan heidän tulevan kauden sarja-
tasoasia. Joukkueessa on potentiaalia, mutta jotta se saadaan kaivettua kokonaisuu-
dessaan esille, pitää tulla myös onnistumisia eli voittoja. Voitot osaltaan antavat pelaa-
jille enemmän uskoa itseensä. Johtokunta pysyi aiemmassa päätöksessään ja päätti 
ilmoittaa E97 joukkueen ensi kaudeksi AA-sarjaan. Vuoden kuluttua sarjataso mietitään 
uudestaan. 

Edustusjoukkueen tilannetiedotus ja sponsorit 

Sovittiin, että seuraavat sponsorit varataan edustusjoukkueen käyttöön ja siten muut 
joukkueet eivät voi käydä mainituissa yrityksissä pyytämässä sponsorointia: Domus,  
K-Supermarket, Loimaan Laatuauto, Lähivakuutus, Osuuspankki, Rautia, Skansa, 
Sportia, Vallox ja V-Twin City. 

Edustusjoukkueen ja A-junioreiden kesäharjoitukset alkavat ensi maanantaina. Harjoi-
tukset pidetään kolmesti viikossa (maanantai, keskiviikko, torstai) klo 19.30 alkaen 
Loimaan kaupungin urheilukeskuksessa. Juhannuksen jälkeen pidetään harjoituksista 
neljän viikon kesätauko ja sen jälkeen jatketaan taas. Asiasta tiedotetaan Loimaan 
Lehden seuratoimintapalstalla, seuran nettisivuilla sekä sähköpostiviestillä niille edus-
tuksen ja A-junioreiden pelaajille, joiden osoite on jäsenrekisterissä. Valmentajina toi-
mivat Janne Nurmikko, Harri Vaaranmaa, Teppo Levonen ja Jarmo Sillanpää. 

Seura painattaa T-paitoja ja collegeja. Kesän ajan edustusjoukkue myy niitä oman 
joukkueensa hyväksi. Syksystä lähtien niitä myydään seuran hyväksi. Syksyllä otetaan 
myyntiin tuulipukuja sekä kevyttoppapukuja. Kevyttoppapuvut ovat edellistä mallia laa-
dukkaampia ja niiden toimitusaika on lyhyempi. Pukuja tilataan vain tehtyjen tilausten 
mukaisesti. 

TPS – Fjärdestad Bk –ottelu 

Nordic Trophy –sarjaottelu TPS – Fjärdestad Bk pelataan Loimaalla 8.8. Jesse anoo 
poikkeuslupaa 800 katsojalle. Ottelun lipun hinnaksi päätettiin 10 euroa kaiken ikäisiltä. 

Seuran talous 

Joukkueiden rahastonhoitajien tulee toimittaa tositteet ja tiliotteet Pekalle viimeistään 
20.5.  

Joukkueiden toimintakertomukset tulee toimittaa V-V:lle, joka toimittaa ne edelleen 
Rastaan Harrille seuran toimintakertomuksen laatimista varten. Seuran toimintakerto-
mus tullaan liittämään seuran avustusanomuksiin. 

LC Loimaa on myöntänyt seuralle avustuksen. Avustuksen saamisen edellytyksenä on, 
että osallistumme heidän kevättempaukseen, jossa siivotaan Loimaan kaupunkitaaja-
man ympäristöä. Siivoustapahtuma on ensi maanantaina 5.5. klo 18.00 alkaen. Ko-
koontuminen K-Supermarket Loimaan parkkialueen 9-tien puoleisella reunalla. Jokai-



      

 

sesta joukkueesta pitää tulla 3 pelaajaa tai muuta henkilöä siivoamaan. Varusteena 
säänmukaiset jalkineet ja suojahanskat. 

Muut asiat 

Jäähallin äänentoistolaitteet ovat reistailleet loppukaudesta. Juha selvittää tarvittavat 
huolto/hankintatarpeet ja toimittaa kirjallisen tarjouksen jäähalliyhtiölle. 

Jesse osallistui II-divarin palaveriin. Joukkueiden tulee ilmoittautua sarjaan 15.5. men-
nessä. 28.5. päätetään tulevan kauden pelaamistapa. 

Jesse osallistui myös kevätparlamenttiin. Ensi kaudella C-joukkueista Edustukseen asti 
tullaan ottamaan pala kerrallaan käyttöön reaaliaikainen sähköinen pöytäkirjanpito. Pa-
perilla pidettävistä pöytäkirjoista tullaan luopumaan näissä joukkueissa sen jälkeen, 
kun tuomareiden sähköinen allekirjoitus on saatu otettua käyttöön. Nettiin tulee pelaa-
jakohtainen sivusto, johon pelaaja itse voi käydä täydentämässä osan tiedoista (esim. 
paino, pituus). Tilastointitiedot linkittyvät pelaajan sivustolle suoraan online-
tilastoinnista. 

Turnausluvat ovat tähän asti olleet ilmaisia, jatkossa muuttuvat maksullisiksi. Luvan 
hinta tulee olemaan 20 euroa. 

Länsirannikon alueelle on palkattu päätoiminen kouluttaja. 


