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Maalivahdin varusteet sekä pelipaidat 

Maalivahdin varusteet sekä pelipaidat on kerätty joukkueilta pois ja niistä tehdään inventaari. 
Keräysvaiheessa on havaittu, että ainakin maalivahdin polvisuojia on runsaasti, joten ketään ei 
saa lähteä hankkimaan uusia ilman johtokunnan päätöstä.   

Maalivahdin varusteita – 92 ikäluokasta vanhempiin pitää hankkia seuralle, koska nykyiset va-
rusteet eivät täytä enää sääntöjä, patjat ovat liian leveitä ja kiinniottokäsine sekä kilpi ovat liian 
suuria. 

Seuralla on tarve saada varusteet noin kymmenelle maalivahdille. Tarjous pyydetään kolmelta 
eri toimittajalta Sportia Loimaa, Sarasport Loimaa ja Sport Service Turku. Tarjoukseen otetaan 
muutaman eri valmistajan tuotteita. Valittua toimittajaa pyydetään esittelemään varusteet 
myöhemmin jotta maalivahdit pääsevät kokeilemaan niitä. 

Pelipaidat on myös kerätty pois joukkueilta, muutamalta joukkueelta ei ole tullut vielä kaikkia 
paitoja, mutta joukkueenjohtoa on asiasta informoitu. Pelipaidoista tehdään myös inventaari 
lähiaikoina, inventaariin otetaan ylös myös kaikki joukkueiden jo käytöstä poistamat paidat joi-
ta on varastossa runsaasti 

Joukkueet ja sarjailmoittautumiset kaudelle 2007–2008 

29.4.2007 oli viimeiset tulevan A-joukkueen harjoitukset, harjoituksissa ei kuitenkaan ollut pai-
kalla kuin n. 10 pelaajaa joten päätettiin, että A-joukkuetta ei tällä pelaaja määrällä perusteta 
eikä sitä näin ollen ilmoiteta sarjaan. Kaudelle 2007–2008 sarjaan ilmoittautumiset tulee ilmoit-
taa 15.5.2007 mennessä. Ilmoittamisesta huolehtii Ville-Veikko Toivonen. Ilmoitettavia joukku-
eita on seuraavasti: Edustus 3-divisioona, B 3-divisioona karsinta, B-91 SM/divisioona karsin-
ta, C-92 SM/divisioona karsinta, C-93 länsirannikon A-taso, D-95 länsirannikon AAA-taso, E-
97 AAA-taso Lady-Hockey Lady-kiekko. Leijonaliigaan ilmoitus tapahtuu syksyllä. 

Valmentajat 
Valmentajatilanne tällä hetkellä eri joukkueissa: Edustus vastuuvalmentaja Jarmo sillanpää, B 
vastuuvalmentaja Harri Vaaranmaa, apuvalmentaja Veli-Matti Hollo, B-91 vastuuvalmentaja 
Ville-Veikko Toivonen, apuvalmentaja Teppo Levonen, C-92 vastuuvalmentaja Tommi Pietiäi-
nen, C-93 vastuuvalmentaja Seppo Lindsten, apuvalmentaja Timo Harteela, D-95 vastuuval-
mentaja Mika Härkälä, apuvalmentaja Heikki Ketola, E-97 vastuuvalmentaja Mikko Mäkilä 
apuvalmentaja Pasi Mäkiö, Lady-Hockey vastuuvalmentaja Arto Leino, apuvalmentaja Jari 
Tamminen. 

 Muut asiat 

 Seppo Lindsten oli kevätparlamentissa Laitilassa, jossa alueen uudeksi puheenjohtajaksi on 

 valittu Pertti Raunamaa Forssasta. 

 Seuralle on tarjottu järjestettäväksi – 91 syntyneiden jääkiekkomaaottelua Suomi-Tsekki. 

 Tapani Korvenpää kysyy TPS-ottelua syksyksi.  
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