
 

 
 

 

 
 
LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA  PÄÄTÖKSIÄ 5/2016 

 
 
Aika: ke 7.9.2016 klo 18.00 
Paikka: LähiTapiola Areenan kokoushuone 
 
Läsnä: Jarmo Sillanpää puheenjohtaja 

Veli-Matti Elomaa jäsen  
Janne Nurmikko jäsen, nuorisovastaava  
Toni Nurminen jäsen 
Leena Pietilä jäsen, rahastonhoitaja  
Petri Pihlajasaari jäsen  

 Teppo Suonpää jäsen 
Ville-Veikko Toivonen jäsen 
Pirjo Kivinen kahviovastaava (kohdat 1-5) 
Mari Topi-Hulmi sihteeri 
 

 
Poissa: Pekka Kesseli jäsen 

Jari Mäkelä  jäsen 
Sami Reunanen jäsen  
Tommi Pietiäinen valmennuspäällikkö  
Pekka Lehto taloudenhoitaja  

 
 
 

 
  
Kahviotoiminta 

Markkinointi- ja kehitystyöryhmä on laatinut ehdotuksen kahvion toiminnan 
kehittämisestä. Keskustelun jälkeen päätettiin seuraavista asioista: 

 Jätehuoltomaksuja yritetään saada pienemmiksi, mm. selvittämällä 
pahvijätekeräysastian mahdollista käyttöönottoa. 

 Kahvin myyntihinta on jatkossa 1,50 euroa/muki, makkaran 2,00 euroa/kpl sekä 
limsojen 2,00 euroa/pullo. Hinnat otetaan käyttöön välittömästi. 

 Lähimaksupäätteen hankinta jätettiin vielä mietintään. 

 Parvekkeella tupakointi kielletään, yläkerran ovi pidetään lukossa. 

 Yläkerran wc:n käsi- ja wc-paperit kuuluvat kahvion hankittaviksi. 

 Otteluiden jälkeen pidetään ainakin puoli tuntia grilliä ja kahviota auki, jotta pelaajat 
ja toimihenkilöt voivat vielä halutessaan ostaa kahvion ja grillin tuotteita. 

 

 



 

 
 

 

Leijonakiekkokoulu ja leijonaliiga 

Jotta seuraan saataisiin mahdollisimman paljon lisää harrastajia, leijonakiekkokoulu 
järjestetään tänä vuonna maksuttomana. Kiekkokoulun kuluja katetaan 
kummitoiminnan kautta kerättävillä avustuksilla. Mukaan pyritään saamaan niin 
yrityksiä kuin yksityishenkilöitäkin. Mallia toimintaan on saatu Kiekko-Nikkareilta. 
Mukaan saadut kummit luetellaan nettisivulla sekä jäähallin seinälle laitettavassa 
lakanassa. Jouluna kummeille lähetetään diplomi, jossa on myös kuva 
leijonakiekkokoululaisista. Leijonakiekkokoulu alkaa 8.10. Ensimmäiset 2-3 kertaa 
kaikki kiekkokoululaiset ovat yhtä aikaa jäällä ja sen jälkeen osallistujat jaetaan 
ryhmiin. Kiekkokoulun kesto on 45 min. Leijonakiekkokouluun ilmoittautuminen 
tapahtuu seuran nettisivuille tulevan ilmoittautumiskaavakkeen kautta. 

F2-joukkue ilmoitetaan leijonaliigaan. 

 

Joukkueiden asiat 

F-juniorit ovat pitäneet vanhempainpalaverin ja esittävät rahastonhoitajaksi Hanna 
Lindströmiä. Joukkueenjohtajaksi esitetään Antti Molanderia ja Petri Laaksoa. 
Joukkueen kahviovastaavana toimii Tuija Ketonen. 

Rockets 03-04 joukkue on pitänyt vanhempainpalaverin. He esittävät 
rahastonhoitajaksi Kirsi Pajulaa. 04 AAA joukkueenjohtajaksi esitetään Veera 
Nurmikkoa. 

Johtokunta hyväksyi kaikki yllä esitetyt henkilövalinnat sekä tilinkäyttöoikeudet. 

Johtokunta antaa joukkueille luvan käyttää omaa autoa pelimatkoilla, mutta suosittelee 
linja-autokuljetuksen käyttöä. 

 

Yhteistyösopimus, naiset 

Yhteistyöseurasopimus on tehty Rauman Lukon, Panelian Raikkaan sekä Turun 
Toverien kanssa. 

 

Jäsenmaksut 

Joukkueenjohtajia pyydetään tiedottamaan omaa joukkuettaan jäsenmaksujen 
maksamisesta. Pelaajien ja seuran toimihenkilöiden pitää maksaa jäsenmaksu ennen 
sarjakauden alkua, kuitenkin 30.9. mennessä. Jäsenmaksu on viime syyskokouksessa 
päätetyn mukaisesti 20€/henkilö, ja se maksetaan seuran tilille (IBAN: FI45 5239 0040 
0011 76). Perhejäsenmaksu on 50 € ja sillä kaikki perheenjäsenet pääsevät seuran 
jäseniksi ja samalla Pohjolan tuplaturvavakuutuksen piiriin. Vakuutus kattaa kaikki 
peleihin ja harjoituksiin liittyvät tapahtumat ja se korvaa myös toiselle aiheutettuja 
vahinkoja. Toivottavasti mahdollisimman moni perhe liittyy jäseneksi, sillä jäsenmäärä 
vaikuttaa kunta-avustusten määrään. Muistakaa mainita kaikkien perheenjäsenten 
nimi maksutositteella  



 

 
 

 

Kausijulkaisun tuotot tilitetään joukkueille. Rahastonhoitaja Leena Pietilälle tulee 
ilmoittaa pelaajien mahdolliset siirtymiset joukkueiden välillä, jotta kausijulkaisun tuotto 
voidaan tilittää joukkueille oikein 

 

Liiton tuki vähävaraisille 

Jääkiekkoliitto toteuttaa jatkossa vähävaraisille osoitettavien tuen haut kahdessa eri 
vaiheessa. Keväällä tukea voivat hakea B-D –ikäiset sekä syksyllä nuoremmat. 
Jakoperusteita ovat mm. seuran lausunnot tuen tarvitsijoista, yksinhuoltajat ja heidän 
taloudellinen tilanne, perheen terveydellinen tilanne suhteutettuna rahalliseen 
tilanteeseen, perheen taloudellinen tilanne, monilapsisuus, tyttökiekkoilijat, seuroissa 
tehtävät toimenpiteet, joilla seuraan hankitaan uusia harrastajia sekä seuroissa 
tehtävät toimenpiteet lajin kustannuksien keventämiseksi. Mm näillä valintakriteereillä 
jääkiekkoliitto haluaa ohjata seurojen toimintaa haluttuun suuntaan. 

 

Joukkueenjohtajapalaveri 

Joukkueenjohtajatoimikunnan vetäjää Veli-Matti Elomaata pyydetään kutsumaan 
joukkueenjohtajat palaveriin. Asialistalle tulee ottaa ainakin Veikkauksen peleistä 
maksettavat provisiot, paperinkeräys sekä ensiapukurssi. 

 

Varustemyynti 

Kahvion perällä olevat myynnissä olevat varusteet käydään läpi. Kauan myynnissä 
olevat tuotteet laitetaan erikseen, ja ellei niiden omistaja tai joku muu haluava niitä ole 
syyskuun loppuun mennessä ottanut, ne hävitetään. 

Kiekkokoulun alettua pidetään vanhojen varusteiden myyntitapahtuma hallilla. 

 

Muut asiat  

Mahdolliset muutostoiveet rocketsin sähköpostiosoitteisiin toimitetaan Leena Pietilälle. 

Maalivahtijäitä on toivottu. Sovittiin järjestää mv-jäitä neljä kertaa lokakuun loppuun 
mennessä ja sen jälkeen harvemmin. Atte Vali toimii mv-jäiden yhteyshenkilönä. 

Jäähallin maalit tahrivat varusteta, ne tulisi maalata. 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.07. 


