
 

 
 

 

 
 
LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNNAN PÄÄTÖKSIÄ   2/2016 

 
 
Aika: ke 23.3.2016 klo 19.00 
Paikka: LähiTapiola Areenan kokoushuone 
 
Läsnä: Jarmo Sillanpää puheenjohtaja  
 Veli-Matti Elomaa jäsen 
 Jari Mäkelä  jäsen 

Janne Nurmikko jäsen, nuorisovastaava  
Sanna Marjamäki varajäsen 
Leena Pietilä jäsen, rahastonhoitaja (kokouksen sihteeri) 
Petri Pihlajasaari jäsen 
Sami Reunanen jäsen  
Ville-Veikko Toivonen jäsen  
Pekka Kesseli jäsen 
Tommi Pietiäinen valmennuspäällikkö  
Pekka Lehto taloudenhoitaja 

 
Poissa: Toni Nurminen jäsen 

Mari Topi-Hulmi sihteeri 
 

 
  
Valmennusasiat 

Valmennuspäällikön johdolla on mietitty tulevan kauden joukkueita. Tavoitteena on 
ollut saada jokaiselle pelurille omaa tasoa vastaava harjoitus- ja peliryhmä. Pienistä 
harjoitteluryhmistä pyritään pois. Tällä hetkellä harjoitus- ja peliryhmät ovat seuraavat: 

Edustusjoukkue, kauden aikana harjoituksissa mukana muutamia B-junnuja ja 
Rakettien pelureita, pelaavat 2. divaria 

Raketit, pelaavat 3. divaria 

Naiset / tytöt, joukkueiden tilanne selviää myöhemmin, perustuu useampien seurojen 
välisiin pelaajaliikennesopimuksiin 

B1 / B2, yhteisiä ja omia harjoituksia, pelaavat B1- ja B2-sarjoja 

C-junnut siirtyvät pelaamaan TuToon pelaajaliikennesopimuksen piirissä 

D1 /D2, yhteinen harjoitusryhmä, 03-syntyneet pelaavat A-sarjaa, 04-syntyneet 
pelaavat AAA-sarjaa ja AA-sarjaa 

E1/E2, 05- ja 06-syntyneet pelaavat kumpikin oman ikäluokkansa AA-sarjaa 

F-juniorit, 07-09-syntyneet pelaavat F1- ja F2- Leijonaliigaa 

Leijonakiekkokoulu 



 

 
 

 

 

Onnistuakseen tämä vaatii hyvää yhteistyötä seuran sisällä ja kitkatonta pelureiden 
käyttöä eri peliryhmissä.  

Valmentajasopimuksia ei ole vielä tehty. Seuraavaksi nyt suunnitelluille harjoitus- ja 
peliryhmille ryhdytään hakemaan valmentajia.  

 

Pelaajaliikennesopimukset 

Johtokunta päätti tehdä pelaajaliikennesopimuksen TuTo Juniorijääkiekko ry:n kanssa. 
Seura anoo tätä Aluehallitukselta. Pelaajien siirtymisestä sopivat ainoastaan Tommi ja 
Juuso Malmikare. 

Naisten/tyttöjen pelaajaliikennesopimukseen palataan myöhemmin. 

Riittävän pelaajamäärän takaamiseksi pelaajasopimuksen tekemistä suositellaan 
kaikille C- ja sitä vanhemmille pelureille. Nuorempien kanssa tehdään 
pelaajasitoumus. 

 

Kauden päätös 

Päätöstilaisuus järjestetään tiistaina 12.4.2016 klo 18.00 alkaen. Ohjelmana kauden 
palkintojen jako sekä tekniikkaratakisa. Jokaisesta joukkueesta 2 osallistujaa, 
ilmoitukset Tommille. Kahvio järjestää tarjoilut. Palkittavista pelureista ja muista 
henkilöistä nimilistat perusteluineen Marille 1.4. mennessä. 

 

Kausijulkaisu 

Kausijulkaisu saatiin painosta ja se pyritään jakamaan Loimaan alueelle pääsiäisen 
aikana tai heti alkuviikosta. Laskut lähtevät pääsiäisen jälkeen.  

 

Muut asiat  

Rocketsin joukkueet ovat osallistumassa seuraaviin ulkomaan turnauksiin: 

Rullakiekkojoukkue, kansainvälinen rullakiekkoturnaus Fuengirola Espanja 20.4. -26.4. 

04-05-joukkue, Färsta Cup, Tukholma Ruotsi 1.- 4.4.2016 

00-joukkue, Riga Cup Latvia 7.-10.4.2016 

 

Jaakko Haltia on kokoamassa Loimaan alueen urheiluseuroja yhteistyöhön. Seuroja 
on pyydetty mukaan joulun alla järjestettäviin arpajaisiin. Johtokunta päätti, että seura 
on mukana arpajaisissa, mikäli suunnitelma toteutuu. 

SJL:n ohjeistuksen mukaan seurojen Edustusjoukkueiden toiminta on eriytettävä 
juniorijoukkuetoiminnasta. Päätettiin, että kevätkokouksen muissa asioissa 
eriyttäminen käsitellään. 


