
   

Loimi-Kiekko ry (LoKi) 

Kaunismäenkatu 15  

32200 Loimaa 

 
 
 
 
LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA                PÄÄTÖKSIÄ        2/2006 
 
Valmennuspäällikön toimenkuva kevät 2006  

Vp on tehnyt toimintasuunnitelman, josta tulostetaan 2 viikon jaksoissa kalenteri jäähallin ilmoi-
tustaululle. Kalenterissa on ilmoitettu, milloin valmennuspäällikkö on jäähallilla, minkä joukku-
een harjoituksissa ja onko hän myös jäällä. Tällöin kuka tahansa valmentajista voi osallistua 
omien halujensa mukaisesti harjoituksiin. Tammikuun ja puolet helmikuusta vp on joukkueiden 
kanssa. Maaliskuussa alkaa seuraavan kauden suunnittelu ja joukkueiden kokoaminen, huhti-
kuussa teemana kesäharjoitukset, seuraava kausi ja kehityspäivä. Johtokunnan kokouksiin ja 
johtokuntatyöskentelyyn vp osallistuu mahdollisimman vähän.  
Valmentajakerho kokoontuu lähiaikoina, tällöin asiat käydään valmentajien kanssa läpi. LOK2-
kurssi on Loimaalla ja sinne toivotaan Edustusjoukkueen, B- ja C-junnujen pelureita mukaan. 
Vierumäellä järjestettävään koulutustilaisuuteen ’Hyökkäyspeli kuntoon’ lähtee Kimmo Hakala, 
mikäli joku muukin olisi innokas lähtemään.  
 

Kausijulkaisu 
Kausijulkaisutyöryhmä kokoontui 10.1.2006. Tuottojen jakamisesta keskusteltiin. Vaikka tuotot 
päätettiin jakaa samaan malliin kuin aiemminkin, niin pohdittavaksi esitettiin enemmän van-
hempia joukkueita suosivampaa jakoperustetta. Asiaan palataan ennen seuraavan kausijulkai-
sun tekemistä. 
Kausijulkaisu jaetaan vasta huhtikuun 8. pvän jälkeen, jolloin uusi logo voidaan julkaista siinä. 
Pekka Tunttunen tekee ohjeet logon käytöstä ja väreistä, Veijo Lieskivi taittaa julkaisun ja pai-
notyö teetetään Loimaan Kirjapainossa. Ko. paikoista on saatu tarjoukset. Lopullinen painos-
määrä päätetään, kun nähdään lopullinen mainostuotto.  
Edustusjoukkue ja Harraste jäivät pois mainosten keruutyöstä, heidän yrityksensä siirtyivät 
pääosin 97-joukkueelle. 

 
Varusteet 

MV-varusteita, harjoituspaitoja ja pelipaitoja on seurassa paljon. Ne ovat seuran omaisuutta ja 
niistä täytyy saada pikaisesti ajantasalla oleva lista. Joukkueilta tarvitaan varustelistat. Seuran 
varustevastaava tekee koosteen ja häneltä kysytään ensin, jos ko. varusteita tarvitaan. Uusia 
varusteita ei seuran laskuun osteta ilman johtokunnan käsittelyä. Nuorin joukkue eli Kiekko-
koulu tarvitsee satunnaisesti MV-varusteita, pelipaitoja ja harjoituspaitoja säännöllisesti. Niitä 
on seurassa, joten kaikki kiertoon. Listat Mika Tiirille, mikaela@auria.net 
Teroituskoneesta johtokunnan jäsenet olivat yksimielisiä. Vanhemmat ikäluokat tarvitsevat 
oman koneen, nuorimmissa voidaan neuvotella yhteiskäytöstä (korvausta vastaan). 

 
25 v. juhlat 8.4.2006  

Seurahuoneella vietettävään iltajuhlaan myydään illalliskortteja seuraavasti: seuran toimihenki-
löt 15 €, seuran muut jäsenet 30 € ja ei-jäsenet 37 €. Näin seura tukee toimihenkilöiden ja jä-
senistön osallistumista. Ei-jäsenet maksavat iltansa itse. Joukkueenjohtajat voivat ryhtyä ke-
räämään ennakkoilmoittautumisia jo nyt. Illalliskortit lunastetaan maaliskuun aikana.  

 
Muut asiat 

Joukkueiden toimihenkilöt 
Jouko Aittamäki on pyytänyt vapautusta 93/94-joukkueen joukkueenjohtajan tehtävistä. Van-
hempainkokous on tämän myöntänyt ja kokous ehdottaa, että varajoukkueenjohtaja Anneli 
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Oksanen jatkaa varsinaisena joukkueenjohtajana. Hänellä on myös joukkueen Nordeassa ole-
van pankkitilin käyttöoikeus. Johtokunta hyväksyi muutoksen.  
 
Edustuksen pelien toimihenkilötehtävät 
Edustusjoukkueen ’naiset’ ovat lupautuneet avuksi lipunmyyntiin. Jäähyaitioihin ainoastaan ai-
kuisia. He huolehtivat myös maalien siirtämisestä jäänajokoneen tieltä ja maalien paikalleen 
työntämisestä.  
 
B-junnujen kartoitus 
Harri Vaaranmaa ja vp ovat aloittaneet kartoittaa tulevan kauden B-juniorijoukkuetta.  

 


