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Hallintokulukorvaus 

Hallintokulukorvausten toinen maksuerä on laskutettu joukkueilta.  

 

Edustusjoukkueen tilanne 

Keskusteltiin edustusjoukkueen tilanteesta sekä tulevaisuuden tavoitteista. Jarmo Sil-
lanpää ei jatka ensi kaudella edustusjoukkueen vastuuvalmentajana.  

 

Seuran kauden päätöstilaisuus 

Seuran kauden päätöstilaisuus pidetään keskiviikkona 1.4.2009 klo 18.00 alkaen. Oh-
jelmassa puheenjohtajan tervehdys, palkitsemiset, musiikkia ja peli A+B vastaan edus-
tus, sekä tietysti kahvitarjoilu. Palkittavien nimet lyhyine perusteluineen toimitettava sih-
teerille 23.3. mennessä. 

 

Valmennusasiat 

V-V osallistui 20.2. Forssassa HPK:n, Urjalan, Someron, Rocketsin ja FoPS:n yhtei-
seen tapaamiseen. HPK kaipaa lisää hyviä C-ikäisiä ja vanhempia pelaajia lähiseudun 
seuroista. Heillä SM-tason joukkueessa 65-85 % pelaajista on tullut pienemmistä seu-
roista. FoPS on perustamassa A-junioreiden joukkuetta ensi kaudeksi. Sen sijaan 95-
joukkue heiltä loppuu. Urjalassa pelaajamäärät riittävät joukkueissa tällä hetkellä. 

 

 



      

 

Rocketsin joukkueiden pelaajille on tehty kysely tulevasta kaudesta. Eri-ikäisille on ollut 
osittain erilaisia kysymyksiä. 

Harrastejoukkueen harjoitukset ovat siirtyneet tiistaille. Kaikilla yli 13-vuotiailla on mah-
dollisuus osallistua harrasteryhmän vuorolle, hinta 6 euroa/kerta. 

 

Turussa on valmentajille 5 päivän koulutus, johon Loimaaltakin on useampi valmentaja 
osallistumassa. 

Valmentajasopimukset ensi kaudelle pyritään tekemään kevään aikana. 

Kun pelaajia kierrätetään eri joukkueissa pelaamassa, olisi toivottavaa, että myös ko. 
joukkueenjohtajia informoitaisiin asiasta. 

 

Muut asiat 

E-98 joukkueelle myönnettiin lupa käyttää omia autoja Tampereelle suuntautuvassa 
Voitelukeskus-cupissa 25. – 26.4. 

Kausijulkaisuun tulevat joukkueenjohtajien jutut on toimitettava tämän viikon aikana eli 
viimeistään 8.3.2009 Olli Rantalalle (olli.rantala@vilakone.fi). Kausijulkaisun mainosten 
myyntitulo ei yllä viime vuotiseen. Kausijulkaisuun kaivattaisiin myös kuvia ja juttuja, 
varsinkin B92 ja edustusjoukkueelta. 

Nuorisovastaava Riina Levander opiskelee Varalan urheiluopistolla. Opiskelussa vaa-
dittavia näyttöjä hän tulee suorittamaan Loimi-Kiekossa. Hän osallistuu mm. oman lei-
rin ohjelmaan, joukkueiden kesäharjoitteluun ym.  

B92-joukkueen maalivahdille ei löytynyt seuran varastosta sopivia patjoja. Päätettiin, 
että seura maksaa puolet patjojen hinnasta ja B92 joukkue puolet. 
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