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LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA   PÄÄTÖKSIÄ    5/2006 

 
Valmennuspäällikön puheenvuoro 

Valmentajien jääharjoittelukoulutukseen  16.3. Loimaalla on ilmoittautunut lähes 40 osanotta-
jaa Länsirannikon Alueelta. Runsas osanotto osoittaa, että tämänkaltaiseen koulutukseen on 
tarvetta. Tilaisuudessa on luento-osuus.  
LOK2-kurssin jääharjoitteluosioita käydään vielä, mutta muuten kurssitus on päättynyt. Lisää 
kursseja on tulossa, mm. 20.4. venyttelystä ja lihaskunnosta sekä LOK1-kursseja. Lisätietoja 
saa vp:ltä. 
Vp oli mukana Sinettiseurojen aluetapaamisessa 8.3. Salossa. Seurojen auditointi suunnitel-
laan muidenkin kuin SJL:n seuroille. Netissä on tyytyväisyyskyselypohja, jota voidaan hyödyn-
tää sinettiseuroissa. Sinettisanomia voi pyytää toimittamaan kotiin. Operaatio ’Pelisääntöihin’ 
sisällytetään jatkossa myös kilpailullista puolta. Sinettiseuraristeilyn ajankohta on 23-
25.9.2006.  
Ensi kaudella lahjakkuuksille tullaan tarjoamaan mahdollisuutta lisäopetukseen klinikkatyyppi-
sillä tilaisuuksilla. Asiasta tulee lisätietoa kesän aikana. 
25.4.2006 on Länsirannikon Alueen Alueparlamentti. Seppo L. osallistuu seurasta. 

 
Kausijulkaisu 

Kausijulkaisun vedos on valmiina. Viimeiset jutut ja mainokset on toimitettava Veijolle torstaina, 
jotta julkaisu saadaan painoon maanantaina 20.3.  Tunttuselta pyydetään vielä lyhyt juttu uu-
den logon tekemisestä. Sihteeri kerää joitain kuvia seuran historiasta.  

 
C90 IV-divisioonan ja D93-ikäluokan loppuottelut 

C90 IV-divisioonan Pääkaupunkiseudun, Hämeen ja Länsirannikon Alueiden loppuottelut pela-
taan Loimaalla turnausmuotoisena 18.3. klo 9.00-21.40. Nimilistat ensimmäisiin peleihin on 
saatu Turusta, tuomarit on järjestetty ja myös ruokailu. Loimi-Kiekko järjestää toimitsijat pelei-
hin ja hoitaa kioskia. 90-joukkue hoitaa toimitsijapuolen, kahvio hoidetaan yhdessä muiden 
kahviotoiminnassa mukana olevien joukkueiden kanssa.  Jäähalliyhtiö huolehtii pukukoppien 
kierrätyssuunnitelmasta.  
 
D93 ikäluokan A-, B- ja C-lohkojen loppuottelut pelataan Loimaalla la 25.3. Toimitsijatehtäviin 
on kerätty henkilöitä B-, 91-, 92- ja 93-joukkueesta.  Pe 17.3. käydään toimitsijoiden kanssa 
vielä läpi tärkeitä asioita. Kahviotoimikunta huolehtii kahviomyynnistä ja makkaranpaistosta 2 
tunnin vuoroilla/joukkue. Järjestysmiehiä on varattu 1 / 2 tunnin vuoro. Arpajaispalkintojen ke-
ruusta  on syytä muistuttaa joukkueissa. Palkintoja tarvitaan runsaasti. Kioski- ja arpajaismyyn-
nin tuotto jaetaan mukana olevien joukkueiden kesken.  

  
25-vuotisjuhlat 

Kutsuvieraille on lähetetty kutsu. FoPS:n A-junnuja on kysytty Edustusjoukkueen vastustajaksi 
juhlapeliin. Juhlien valmistelu hallilla pe 7.4.  
Juhlassa jaetaan SJL:n ja Länsirannikon Alueen myöntämät ansiomerkit. Muita huomionosoi-
tuksia ei aikuisille tänä vuonna jaeta. Jokaisesta joukkueesta palkitaan tsempparipelaaja.  
Vuoden seuratyöntekijän nimeäminen päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen. 
 

 
Joukkueiden toimihenkilöt 

92- ja 97-syntyneiden joukkueissa on vaihdettu joukkueenjohtajaa. Pöytäkirjoja ei kuitenkaan 
ole vielä toimitettu johtokunnan tietoon. Kausijulkaisuun on kuitenkin syytä kirjata uusien jj:n yh-
teystiedot. 
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Muut asiat 

Turvaverkko katsomoon 
Yleisön pyynnöstä on taas viritelty keskustelua  katsomon turvallisuudesta. Turvaverkko kauka-
lon ja katsomon väliin estäisi katsomoon sinkoavien kiekkojen aiheuttamat tapaturmat. Verkon 
virittäminen on ongelmallista. Toinen mahdollisuus olisi kääntää osa pleksilaseista pystysuun-
taan, jolloin ne ylettyisivät korkeammalle. Johtokunta suositteli, että halliyhtiölle ainakin esitet-
täisiin tätä vaihtoehtoa.  
 
Pöytäviirit 
Aiemmin sovitun 10 kappaleen sijasta tilattiin 20 kpl.  
 
 Seura-auditoinnin loppuraportti 
Auditoinnin loppuraportin keskustelutilaisuus Jäähallilla 29.3. klo 16.00 alkaen. Mukaan ovat 
tervetulleita kaikki haastatellut. 
 
Jäähalliyhtiön päätös 
Halliyhtiö on päättänyt takautuvasti 1.3. alkaen, että vakiovuoron jääajat on peruttava 2 viikkoa 
aiemmin joko hallinhoitajalta tai toimitusjohtajalta. Muuten halliyhtiö laskuttaa vuoroista.  
 

 


