
      

 

 
 
 
LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA   PÄÄTÖKSIÄ  12/2007 
 
 

Valmennusasiat 

Joukkueet aloittavat jääharjoittelun 6.8. alkavalla viikolla, nuorimmat joukkueet vasta 
syyskuun alussa. Joukkueita on pyydetty toimittamaan toimintasuunnitelmansa ja kau-
den budjetit elokuun aikana. Johtokunta aikaisti toivomusta niin, että ko. suunnitelma 
budjetteineen olisi oltava V-V Toivosella 17.8. mennessä. Budjettia varten joukkueille 
tiedoksi, että jäätunnin hinta on tällä kaudella 86 euroa. Lisäksi on syytä huomioida, et-
tä omia tuomareita Loimaalla on vain 1 eli tuomareiden matkakustannukset tulevat 
nousemaan. Linja-autotarjous pyydetään Vuoriselta. Ennakkotiedon mukaan nämäkin 
kustannukset tulevat nousemaan. 

Jäävuorot on jaettu niin, että pääsääntöisesti vuorot ovat kiinteitä tunnin vuoroja klo 
17.00–22.30 välisenä aikana. Elokuun vuorot on jaettu niin, että on saatu yhtenäisiä il-
toja. Syyskuun alussa ryhdytään noudattamaan talvikauden vuorolistaa. Edustusjouk-
kueen kotipelit pelataan perjantai-iltaisin, jolloin vain ensimmäinen jäävuoro on voimas-
sa. 95-joukkueen harjoitusvuoro näiltä illoilta siirtyy maanantaille. Jos 95-joukkue ei 
käytä tätä maanantaivuoroa, niin se on muussa käytössä. 92-joukkue tulee lauantai-
aamulla jäälle, jos perjantaina on Edustuksen peli.  

Kaupungin jäätä Jäähallin viereen ei saada vielä tälläkään kaudella, joten helpotusta 
jäävuoroihin ei saada.  

Muutama joukkue on joutunut harjoittelemaan ilman maalivahtia. Tähän ongelmaan 
haetaan ratkaisua maalivahteja kierrättämällä. V-V, Pietiäisen Tommi ja Vaaranmaan 
Harri pohtivat asiaa to 2.8.  

Elo-syyskuun aikana järjestävät joukkueet turnauksia seuraavasti: la 25.8. F-suotimet 
turnaus, C92, la 8.9. Edustusjoukkue, la 15.9. D95-joukkue, la 23.9. C93-joukkue, la 
6.10. E97-joukkue ja la 20.10. F98-joukkue. Mikäli turnausanomusta ei ole toimitettu 
Länsirannikon alueelle, niin se on toimitettava pikapuoliin turnaussääntöinen. 

Seuran ylimääräinen kokous 

Seuran kevätkokous päätti ma 25.6.2007, että seuran johtokunnan jäsenten lukumäärä 
nostetaan nykyisestä 8 jäsenestä 10 jäseneen. Lisäksi johtokuntaan valitaan varajäse-
niä. Koska seuran johtokunnan kokoonpano on määritelty seuran säännöissä, niin 
muutos on samalla sääntömuutos ja se vaatii kaksi käsittelyä. Tätä varten järjestetään 
seuran ylimääräinen kokous to 16.8.2007 klo 19.00 Jäähallilla. Johtokuntaan toivotaan 
nuorempien joukkueiden edustajia. Tätä varten joukkueiden on hyvä valita ensimmäi-
sessä vanhempainkokouksessaan toimihenkilöiden lisäksi myös ehdokkaat johtokun-
taa 

Seuran kehityspäivä 

Seuran kehityspäivä järjestetään ma 20.8.2007 Ankkuripaikassa iltatapahtumana. Ti-
laisuus on tarkoitettu kaikille joukkueiden toimihenkilöille, jotka myös velvoitetaan osal-
listumaan tilaisuuteen. Joukkueenjohtajat huolehtivat siitä, että jokainen toimihenkilö 
tietää asiasta ja myös saapuu paikalle. Lisäksi jokaisesta joukkueesta toivotaan kah-
den ns. rivivanhemman osallistuvan tilaisuuteen. Tilaisuudessa puhutaan seuran kehit-
tämisestä ja toiminnasta tulevalla kaudella ja myös hieman pidemmällä tähtäyksellä. 
Kari Ekman TPS:stä ja Pertti Koski Länsirannikon alueelta tulevat vetämään tilaisuutta. 



      

 

Illan aikana käydään läpi mm. seurakyselyn tulokset. Ilmoittautumiset sihteerille vii-
meistään 16.8.  

 

Muut asiat 

Nuorisovastaavan vapautusanomus 

Jarmo Harjunmaa on toiminut seuran nuorisovastaavana sekä luistelukoulun aktiivise-
na vetäjänä. Hän on pyytänyt vapautusta tehtävästä perusteena se, että hänen aikansa 
ei riitä hoitamaan tehtäviä. Johtokunta hyväksyi anomuksen.  

Toimikuntien kokoontumiset 

Johtokunta velvoittaa toimikunnat kokoontumaan viimeistään elo-syyskuun vaihteessa. 
Ainakin joukkueenjohtajien, valmentajien, rahastonhoitajien ja kahvilavastaavien on ko-
koonnuttava heti kauden alussa. Toimikuntien on kokoonnuttava vähintään kaksi ker-
taa syyskauden ja 1-2 kertaa kevätkauden aikana. Kokouksissa käsitellään ajankohtai-
sia asioita, jotka toimikunnan vetäjä esittelee johtokunnalle. Tavoitteena on siirtää ru-
tiiniasioiden käsittely toimikunnille niin, että johtokunta voi keskittyä omiin tehtäviinsä. 
Jokaisen toimikunnan kokouksessa on oltava kaikkien joukkueiden edustaja paikalla. 
Mikäli ao. henkilö ei pääse, niin hän velvoittaa jonkun muun olemaan palaverissa.  

Edustusjoukkueen tukiryhmä 

Tukiryhmä oli pitänyt palaveria. Joukkueen toimintasuunnitelma ja budjetti on tehty, 
samoin pelaajat kartoitettu. Ringissä on mukana 18 varmaa peluria, A-juniori-ikäisiä pe-
lureita 6 ja lisäksi pari mahdollista peluria. Kaikki ovat mukana Edustusjoukkueen tur-
naukseen asti, jonka jälkeen vastuuvalmentaja valitsee 20 peluria sarjapeli- ja harjoi-
tusrinkiin. B-junioreita käytetään tarpeen mukaan ainakin kotipeleissä. Joukkueen bud-
jetti on noin 23 000 euroa. Edustusjoukkue panostaa pelimainontaan. Yhteisilmoitusta 
Edustusjoukkueen peleistä sekä B1-, B2- ja C1-junnujen SM-karsintapelien peleistä 
selvitetään.  

Peli-isännyys 

E95-joukkue käytti useassa pelissä peli-isäntää, joka maksoi ottelun jääajan. Mikäli 
joukkue hakee peli-isäntää, niin on ensin varmistettava tämän vaikutus mahdollisiin 
muihin tukiin (kausijulkaisu, pelipaitamainokset jne.). Lisäksi on selvitettävä Jäähalliyh-
tiön kanta mahdolliseen yrityksen pelinaikaiseen mainontaan. Peli-isännästä on pidet-
tävä hyvää huolta eli joku joukkueen henkilö on hänen seuranaan pelin ajan. Peli-
isännäksi joukkue voi hakea yrityksiä, jotka ovat heidän kausijulkaisumainostajalistal-
laan tai ihan ulkopuolisia yrityksiä. 

Aitajuoksuaidat 

Valmentajat ovat toivoneet, että hallin ylätasanteelle hankitaan aitoja. Johtokunta vel-
voitti Tommi Pietiäisen selvittämään hintoja ja aitarakenteita.  

 

 
 


