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Valmennusasiat 

Valmentajien kanssa on tehty sopimuksia, mutta vielä puuttuu nuorempien kiekkojoukkueiden, 
Ringeten ja Lady-Hockeyn valmentajasopimukset. 91-joukkueen toisen valmentajan tilanne on 
vielä auki. Valmennuspäällikkö jatkaa sopimusten tekemistä. 

Riina Levander tulee toimimaan luistelukoulun ‘rehtorina’. Taitoluisteluohjaajaa tarvitaan. Joh-
tokunta keskusteli myös Kiekkokoulun roolista. 98-syntyneiden joukkueessa on 99- ja 00 syn-
tyneitä junioreita, joten ei ole varmaa käsitystä miten paljon kysyntää Kiekkokoululle olisi. Pää-
tettiin aloittaa luistelukoulu aiempaa varhaisemmin syksyllä ja katsoa ilmoittautumisen jälkeen, 
tarvitaanko erillistä koulua kiekkoilijoille.  

Valmennuspäällikkösopimus päättyi heinäkuun 2006 lopussa. Uusi sopimus on tehty FoPS:n 
kanssa. Valmennuspäällikön toimenkuva tulee Loimaalla painottumaan selvästi urheilullisen 
puolen kehittämiseen eli hän on pääasiassa joukkueiden kanssa tekemisissä. Valmentajien si-
säinen ja ulkoinen koulutus on hyvin tärkeä asia. Loimaalla pyritään järjestämään kursseja 
(LOK3 tulossa, mahdollisesti myös MOK2). Vp:n kahden viikon aikataulu on seuran ilmoitus-
taululla Jäähallin käytävällä. Pienen osan työajastaan vp käyttää toimistotöihin, jotka hän tekee 
Forssassa. Myös molemminpuoliseen yhteydenpitoon ja tiedonvälitykseen edustamiensa seu-
rojen sekä SJL:n, Länsirannikon Alueen ja Sinettiseuraorganisaation kanssa kuuluu jonkin ver-
ran työaikaa. 

Suomen Jääkiekkoliiton tuki auditoinnissa olleille seuroille edellyttää Laatutukisopimuksen te-
kemistä. Sopimuksessa seuralta edellytetään työsopimuksen omaavaa valmennuspäällikköä, 
jonka kanssa käydään kehityskeskustelu kauden aikana. Lisäksi kaikilla harrastajilla on oltava 
Jääkiekkoliiton lisenssi. Lisäksi seuramme on auditoinnin loppuraportin palautteessa sitoutunut 
erityisehtoihin eli kolmeen kehittämiskohteeseen (lajikoulutus, PTS:n tarkennus sekä terveys-
kasvatus). Johtokunta hyväksyi sopimuksen ja puheenjohtaja sekä valmennuspäällikkö allekir-
joittivat sen.  

Löydä liikunta – projekti etenee valmennuspäällikön ja Riina Levanderin toimesta. Riina osallis-
tuu Löydä liikunta -kerhon ohjaajakoulutukseen. Myös muut Luistelukouluun ohjaajaksi tulevat 
voivat osallistua tähän. Lisätietoja sihteeriltä. 

Uuden kaulasuojan käytöstä on tullut ja tulee uusia ohjeita. Maalivahtien kaulasuojusasia on 
selvityksen alla, lisätietoa on tulossa lähiaikoina. 

Pikku Pohjola kartoitukset C92-ikäisille alkavat, valmennuspäällikkö tiedottaa lisää. Samoin 91-
syntyneiden talent group – toiminnasta. 

 

Joukkueiden järjestäytyminen 

B-juniorit ovat pitäneet vanhempain palaverin 11.8.. Kokous esittää johtokunnan hyväksyttä-
väksi seuraavia toimihenkilövalintoja: Joukkueenjohtajina Yrjö Riikonen ja Kimmo Hakala, ra-
hastonhoitajana Tiina Riikonen. Huoltajaksi esitetään Harri Mäkelää ja kahvilavastaavaksi Lee-
na Pietilää. Johtokunta hyväksyi esityksen.  

Myös 98-syntyneet ovat pitäneet vanhempain palaverin 17.8. He esittävät johtokunnan hyväk-
syttäväksi seuraavia toimihenkilövalintoja: joukkueenjohtajana Mari Topi-Hulmi, huoltajana Ti-
mo Rantomaa, kahvilavastaavana Merja Rantomaa. Johtokunta hyväksyi  esitykset.  

 



      

 

Syksyn turnaukset 

Joukkueet ovat varanneet jääaikoja seuraavia turnauksia varten: 

la 9.9. Edustusjoukkue 

la 23.9. F97-syntyneet 

la 30.9. E95-syntyneet 

la 7.10. C92-syntyneet 

su 8.10. D93-syntyneet. 

Turnausanomukset on toimitettava seuran puheenjohtajan allekirjoituksella aluepäällikkö Heikki 
Suutalalle Länsirannikon Alueelle ennen 15.9. Hän on pyytänyt muistuttamaan, että turnauslu-
paa ei tule, ellei turnauksen sääntöjä toimiteta myös hänelle.  

 

Muut asiat 

MV-varusteista tarvitaan ajantasainen listaus. Joukkueita pyydetään ilmoittamaan heti varuste-
vastaava Mika Tiirille (mikaela@auria.net) varustetilanteensa, myös teroituskoneet. MV-
varusteita tarvitaan. 

2.9. on Riihimäellä seurayhdyshenkilöiden palaveri , ainakin valmennuspäällikkö osallistuu. 

5.9. on sääntökoulutusilta, johon kaikki joukkueiden valmentajat, joukkueenjohtajat ja huoltajat 
on velvoitettu osallistumaan. Luvassa paljon tärkeää asiaa. 

7.9. on Raumalla Tuomo Kärjen koulutusilta, lisätietoja vp:ltä. 

11.9. on Päihdevalistusilta 91- ja 92-syntyneille junioreille. 
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