
      

 

 
 
LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA  PÄÄTÖKSIÄ  6/2008 
 
Aika:  ti 3.6.2008 klo 18.00 
 
Valmennusasiat 

Tulevan kauden valmentajista on vielä pulaa. Jos joku tietää mahdollisia ehdokkaita, 
niin ottaisi yhteyttä Ville-Veikkoon. 93 joukkueella ei ole tällä hetkellä yhtään maalivah-
tia. 

Valmentajien korvausten pisteytystaulukkoa päivitetään siten, että myös harjoituskerrat 
vaikuttavat korvauksen suuruuteen. 

Leikitellen luistimilla koulutuksesta on saatu tarjous. Tarjouksen hinta 82 €/tunti (4 tun-
tia) + koulutukseen liittyvä kirja/materiaali 9,40 €/hlö. Koulutus pidettäisiin elokuun jää-
leirin yhteydessä. Ainakin kahden nuoremman leijonaliigajoukkueen ohjaajien olisi hyvä 
siihen osallistua. 

TPS-Fjärdestad Bk –ottelun järjestelyt 

Ottelu pelataan perjantaina 8.8. klo 18.30 alkaen. Joukkueet saapuvat hallille klo 16.30 
ja jääaika pitää varata heille klo 17.30 alkaen. Kuulutukset tulee hoitaa suomeksi ja 
englanniksi, kuuluttajaksi on lupautunut Matti Puolimatka. Lipun hinta 10 euroa kaiken 
ikäisiltä on ok. Lippuja ja julisteita varten Tapani saa joukkueiden logot TPS:n toimis-
tosta, jonne pitää myös viedä jonkin verran lippuja ennakkomyyntiä varten. TPS:n net-
tisivuille tulee ennakkojuttu Loimaalla pelattavasta pelistä. Lippujen ennakkomyynti 
aloitetaan heinäkuun puolivälissä, myyntipaikaksi kysytään SaraSportia, Sportiaa ja 
Loimaan Autovaraosaa. 

Jäähallin ulko-oven edusta rajataan nauhoin, jotta pyöriä ja mopoja ei parkkeerata liian 
lähelle. Makkaramyynti on ulkona. 

TPS hoitaa lehtijuttuyhteyden Turun Sanomiin. Pekka Lehto kirjoittaa Loimaan Lehteen 
pienen jutun julkaistavaksi heinäkuun puolivälissä ennakkolippumyynnin alkamisen ai-
koihin. 

Sovittiin, että ennen TPS-Fjärdestad Bk –ottelua pelataan harjoituspeli Edustus vas-
taan A-juniorit, jossa harjoitellaan kesän jälkeen myös kaikkia toimitsijatehtäviä.  

Harrastemessut 

Loimaan kaupungin Nuorisotoimesta on tullut kutsu osallistua harrastemessuille 5. -
6.9.2008. Päätettiin olla osallistumatta siihen. 

Tilinpäätös 

Seuran taloudenhoitaja oli laatinut kauden 2007–2008 tilinpäätöksen. Seuran toimin-
nassa tulot olivat viime kautta suuremmat, mutta kulut olivat kasvaneet vielä enemmän, 
joten kauden tulos oli hieman alijäämäinen. Maalivahtien varusteiden muuttuminen oli 
yksi merkittävä kuluerä kaudella. Johtokunta hyväksyi tilinpäätöksen ja paikalla olleet 
jäsenet allekirjoittivat sen. 

Kevätkokous 

Kevätkokous pidetään torstaina 26.6.2008 Ankkuripaikassa klo 19.00. Mari T-H hoitaa 
varaukset Ankkuripaikkaan sekä lehti-ilmoituksen tiistain 10.6. Loimaan Lehteen. 

 



      

 

Muut asiat 

Petri Martti on anonut eroa taloustoimikunnan jäsenyydestä. Ero myönnettiin ja samalla 
päätöksellä hänen seuran tilinkäyttö- ja verkkopankin käyttöoikeutensa lopetetaan. 

92 joukkue on pitänyt vanhempainpalaverin 20.3.2008. Kokous esittää johtokunnan hy-
väksyttäväksi seuraavia toimihenkilövalintoja: Joukkueenjohtajaksi on esitetty Olli Pit-
känen ja varajoukkueenjohtajaksi Jouko Aittamäki. Muuten toimihenkilöt jatkavat ennal-
laan. Johtokunta hyväksyi esityksen. 

97 joukkueenjohtaja on ilmoittanut, että hän haluaa erota tehtävästään. Jojon tehtäviä 
hoitaa varajoukkueenjohtaja siihen asti, kunnes joukkue esittää johtokunnalle hyväksyt-
täväksi keskuudestaan uuden joukkueenjohtajan. 

Liiku-jäsenmaksu ei enää sisällä Teoston maksuja. Sihteeri Mari T-H hoitaa tarvittavat 
toimenpiteet Teosto-maksujen suhteen.  

Seuran logoa ei saa missään esitysmuodossa muuttaa ilman johtokunnan käsitte-
lyä. Muistutuksena myös, että kaikki seuran logolla varustetut asusteet tarvitsevat 
johtokunnan hyväksynnän. 
 


