
      

 

 
LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA  PÄÄTÖKSIÄ  7/2008 
 
Aika:  ti 29.7.2008 klo 18.00 
 
Jääleiri 

 Jääleirin ohjelma on valmistunut ja se löytyy seuran nettisivuilta. 

TPS-Färjestad –ottelun järjestelyt 

Pääsyliput ovat jo ennakkomyynnissä. Otteluisäntänä on Sportia Loimaa. 

Joukkueille on pelin jälkeen tilattu ruokailu Sarkasta. Jesse, Olli ja Tapani menevät 
joukkueiden mukana isännöimään. 

Pappisten järjestysmiesporukasta on tulossa 6 henkilöä. Tulevat paikanpäälle tuntia 
ennen ottelun alkua. Hoitavat autojen opastuksen parkkipaikalla sekä muut sovittavat 
tehtävät. Tapani ilmoittaa heille tarvittavat tehtävät. 

Karkeille ja fanituotteille laitetaan kahvioon erillinen myyntipiste. 

Loimaan Lehdessä on ollut jo kirjoitus tulevasta ottelusta. Tiistain 5.8. Loimaan lehteen 
laitetaan vielä mainos ottelusta. Pekka hoitaa asian. Mari laittaa vielä joukkueenjohtajil-
le muistutusta, että tiedottavat omalle joukkueelleen lippujen ennakkomyynnistä. 

Toimihenkilöt: kuulutus ja musiikki - Matti Puolimatka, kello + torjunnat + laukaukset – 
Pekka Lehto ja V-V Toivonen, kirjuri – Anne Aittamäki (ilmoitettu, että mikäli pitää käyt-
tää kansainvälistä pöytäkirjaa, meiltä ei löydy osaamista siihen vaan silloin heidän pitää 
itse hoitaa pöytäkirjanpitäjä otteluun), jäähyboxit – Heikki Ketola ja Vesa Jauhiainen, 
videokuvaus – Olli Rantala. Online-tulospalvelua ei tarvita, mutta jokaisen erän jälkeen 
tulostiedot on faksattava. 

Sisäänkäynti tapahtuu kahdesta ovesta, toisesta ennakkolipun lunastaneet ja toisesta 
lipun paikanpäällä ostavat. Olli tekee opaskyltit oviin. Lippujen tarkastajiksi tarvitaan 
kaksi järjestysmiestä. Lisäksi erätaukojen ajaksi tarvitaan kaksi järjestysmiestä kes-
kiovelle lipuntarkastukseen. Lippu on näytettävä aina sisälle tultaessa. Lipunmyynti 
aloitetaan 2 tuntia ennen ottelun alkua. 

Maanantaina 4.8. jäähallilla talkoot klo 17.30 alkaen, jolloin tehdään ennakkoon järjes-
telyjä peliä varten. 

Joukkueasiat 

97 varajoukkueenjohtaja on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. 

93 joukkue on pitänyt vanhempainpalaverin 13.4.2008, jossa he ovat valinneet vara-
joukkueenjohtajaksi Harri Rastaan. Joukkueenjohtaja Juha Raitalalle anotaan tilinkäyt-
töoikeuksia sekä nettipankkitunnuksia joukkueen tilille. Johtokunta hyväksyi esityksen. 

Muut asiat 

 TPS oli kaupannut lippuja keskiviikkona 6.8.2008 NHL-tähdet Turkuhallissa –
pelattavaan otteluun. Koska ottelu on jo viikon päästä sekä niin lähellä Loimaalla pelat-
tavaa TPS-ottelua, johtokunta päätti olla järjestämättä seuran yhteistä matkaa ko otte-
luun. Myös oman jääleirin sijoittuminen samoihin aikoihin vaikutti päätökseen. 

TPS on tarjonnut seuralle valmennuskoulutusta veloituksetta. Lähettävät myöhemmin 
aikataulutietoja Tapanille. 


