LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA

PÄÄTÖKSIÄ
10/2010

Aika:
Paikka:

to 9.9.2010 klo 18.30
Domus-Areenan kahvio

Läsnä:

Olli Rantala
Tapani Korvenpää
Tiina Riikonen
Olli Pitkänen
Harri Rastas
Mari Tamminen
Mikko Leppämäki
Leena Pietilä
Pekka Lehto
Riina Levander
Tommi Pietiäinen
Mari Topi-Hulmi

varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
rahastonhoitaja
taloudenhoitaja
nuorisovastaava
valmennuspäällikkö
sihteeri

Poissa:
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jäsen

Joukkueiden järjestäytyminen
Tyttöjen (98 ja 97) joukkueet ovat pitäneet vanhempainpalaverin 22.8. ja esittävät
joukkueen toimihenkilöiksi seuraavia (toimihenkilöt hoitavat molempien joukkueiden
tehtäviä): Rahastonhoitaja Päivi Luoma, vararahastonhoitaja Mirja Laiho,
joukkueenjohtaja Satu Rinne, varajoukkueenjohtajat Timo Koivula ja Jouni Nurminen,
huoltajat Mirja Laiho, Terttu Uusitalo, Katariina Naula-Nurminen ja Jani Vuorisalo. D97
vastuuvalmentaja on Ville-Veikko Toivonen ja D98 vastuuvalmentaja Olavi Kalliomäki,
valmennustiimissä mukana vastuuvalmentajien lisäksi Santeri Kallio ja Mari Saarinen.
F01 joukkue on pitänyt vanhempainpalaveri ja esittää joukkueen toimihenkilöiksi
seuraavia: joukkueenjohtaja Kirsi Pukkila, rahastonhoitaja Riina Levander,
varajoukkueenjohtaja Toni Nurminen. Kahviovastaavaa joukkueelle ei vielä ole valittu.
Vastuuvalmentaja on Jarkko Littunen, valmentajat Niko Mäkilä, Raine Ruohonen ja
Tuomas Nurminen,
E99-joukkue on pitänyt vanhempainpalaverin 10.8 ja esittää joukkueen toimihenkilöiksi
seuraavia: joukkueenjohtajana jatkaa Ismo Salminen, varajoukkueenjohtaja Sami
Reunanen, huoltajat Mika Heinonen ja Tuure Hakanen, rahastonhoitajana jatkaa Kirsi
Hulsi-Heinonen, kahviovastaavat Eija Salminen/Pia Mustajärvi, kolmas kahviovastaava
nimetään myöhemmin. Valmentajina toimivat Ville-Veikko Toivonen ja Jani Mäkilä.
B-joukkue on pitänyt vanhempainpalaverin 31.8. ja esittää joukkueen toimihenkilöiksi
seuraavia: joukkueenjohtaja Harri Rastas, rahastonhoitaja ja varajoukkueenjohtaja
Petri Martti, huoltajat Vesa Saarinen Ja Tuure Hakanen. Joukkueen vastuuvalmentajan
toimii Jari Heikkilä.
Edustusjoukkue ja A-juniorit ovat pitäneet palaverin ja esittävät joukkueilleen seuraavia
toimihenkilöitä: Edustus joukkueenjohtaja Harri Mäkelä, A-juniorit joukkueenjohtaja Olli
Pitkänen. Rahastonhoitaja on Pekka Lehto ja vararahastonhoitaja Leena Pietilä.

Kahviovastaavat Hannele Laaksonen ja Marjo Harjunmaa. Edustuksen valmentajina
toimivat Harri Vaaranmaa ja Janne Nurmikko, A-junioreiden Tommi Pietiäinen.
Harrasteporukka Kärkiryhmä on pitänyt palaverin ja esittää joukkueenjohtajaksi Markus
Anttilaa ja rahastonhoitajaksi Antti Kanthia.
Harrasteporukka HC Loki on pitänyt palaverin ja esittää joukkueenjohtajaksi sekä
rahastonhoitajaksi Dina Varjamoa.
Johtokunta hyväksyi kaikki joukkueiden yllä esitetyt toimihenkilövalinnat.
HC Loki anoo lupaa käyttää pelipaidoissaan vanhaa Loimi-Kiekon logoa hieman
muunneltuna. Johtokunta hyväksyi esityksen.
Jäsenmaksu
Joukkueenjohtajia pyydetään tiedottamaan omaa joukkuettaan jäsenmaksujen maksamisesta. Pelaajien ja seuran toimihenkilöiden pitää maksaa jäsenmaksu ennen sarjakauden alkua, kuitenkin 30.9. mennessä. Jäsenmaksu on 10 e/henkilö, ja se maksetaan seuran tilille 523900-41176. Perhejäsenmaksu on 30 e 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. Seuran jäsenillä on mahdollisuus hankkia seuran
varusteita seurahintaan sekä käyttää kuntosalia erillisten ohjeiden mukaisesti.
Seurasopimuksen mukaisesti Forssassa pelaavien Rocketslaisten tulee myös maksaa
Loimi-Kiekko ry:n jäsenmaksu.
Seuran sääntöjen mukaisesti 10 vuoden ajan jäsenmaksun maksaneet pääsevät seuran ainaisjäseneksi ja ovat siten vapautettuja tämän jälkeen jäsenmaksun maksamisesta. Joukkueenjohtajien tulee seuran jäsenrekisteristä tarkistaa oman joukkueen
osalta ketkä ovat ainaisjäsenyyden saavuttaneet ja siitä tulee informoida ko henkilöitä.
Joukkueenjohtajatoimikunnan kokouksen antia
Joukkueenjohtajatoimikunta on kokoontunut 8.9. Toimikunta ehdottaa seuraavien tapahtumien järjestämistä:


huoltajakoulutus



pelaajille tekniikkaluistelukurssi, seura maksaisi jääajan (n. 2-4 tuntia)



sääntömuutoskoulutus

Johtokunta oli näiden kaikkien esitysten kannalla. Olli Pitkänen lupasi hoitaa käytännön
järjestelyt. Sääntömuutoskoulutukseen velvoitetaan ainakin kaikkien joukkueiden toimihenkilöt (myös kirjurit ja jäähyboxien valvojat) osallistumaan.
Kuntosalin käyttöohje/säännöt
Kuntosalin käyttöön on laadittu ohjesäännöt, jotka löytyvät seuran nettisivuilta kohdasta
Linkit -> Muut tiedotteet ja ohjeet -> Kuntosalin ohjeet.
 jäähallin kuntosali on tarkoitettu vain seuran jäsenten käyttöön
 alle 15 vuotiaat saavat käyttää salia vain aikuisen valvonnassa














nimetyillä valvojilla on oikeus poistaa ilman valvontaa olevat lapset kuntosalilta
harjoittelu tapahtuu sisäjalkineilla, ulkojalkineet jätetään pukuhuoneisiin
välineet laitetaan käytön jälkeen omille paikoilleen
salilta viimeisenä poistuva sammuttaa valot ja soittimen
kuntosalin ovet pidetään aina lukittuna
kuntosalin / jäähallin ulko-oven elektronisia avaimia jaetaan 2 kpl / joukkue veloituksetta (joukkueenjohtaja ja vastuuvalmentaja)
seuran pelaajat voivat lunastaa henkilökohtaisen avaimen kuittia vastaan maksamalla 15 € seuran tilille (523900-41176)
muut jäsenet saavat vuoden käyttöoikeuden + avaimen maksamalla 65 € seuran tilille (523900-41176)
avain on henkilökohtainen, sitä ei saa luovuttaa toisen käyttöön
avaimia voi lunastaa Risto Varjamolta (050-3506950) ja Tapani Korvenpäältä
(0400-787389) iltaisin harjoitusten aikana
kuntosalin valvojat ovat Matias Paukkio (040-5733709), Tatu Harjunmaa (0405826877) ja Tomi Korvenpää (040-5302949)
valvojat huolehtivat viikoittain salin siivouksesta

Kun elektronisia avaimia on jaettu riittävästi joukkueille, myös ulko-oven lukko vaihdetaan samalla elektronisella avaimella toimivaksi. Jäähalliyhtiön edellytetään tiedottavan
lukon vaihtamisesta etukäteen. Vanhaa ulko-oven avainta ei kannata hävittää, sillä se
sopii jatkossakin toimitsijakopin lukkoon.
Seuran talous
Forssan keräämästä toimistomaksusta on epäselvyyttä. Tapani Korvenpää selvittää
asiaa.
Valmentajalisenssejä on maksettu niiden henkilöiden osalta, joiden sähköpostiosoite
on ollut rahastonhoitaja Leena Pietilän tiedossa. Lisenssiluettelo tulee jatkossa löytymään jääkiekkoliiton Palvelusivustolta. F01 joukkue pelaa tulevalla kaudella lähiliigaa
jääkiekkoliiton leijonaliigan sijasta. Riina Levander selvittää tarvitseeko lähiliigaan osallistujien maksaa jääkiekkoliiton lisenssi eli pelipassi.
Joukkueiden tulee toimittaa tulevan kauden budjettinsa sihteeri Mari Topi-Hulmille 30.9.
mennessä. Hallintokulukorvauksen määrä saadaan vasta sen jälkeen laskettua. Joukkueet voivat arvioida budjeteissaan hallintokulukorvauksen määräksi 130 euroa per pelaaja.
Joukkueenjohtajien tulee toimittaa joukkueidensa pelaajien tiedot (nimi, osoite, henkilötunnus, vanhempien yhteystiedot, sähköpostiosoite) Mari Topi-Hulmille seuran jäsenrekisterin päivittämistä varten 30.9. mennessä
Valmennusasiat
Valmennuspäällikkö Tommi Pietiäinen on aloittanut muutama viikko sitten tehtävässään. Hän on aluksi tehnyt kartoitustyötä tutustumalla seuran joukkueisiin ja pelaajiin.
01-joukkueessa on pelaajia, jotka ovat jo pitempään harrastaneet lajia ja haluaisivat
harjoitella enemmän. Sovittiin, että Riina Levander kutsuu koolle E00 ja F01joukkueiden joukkueenjohtajat, valmentajat sekä valmennuspäällikön. Palaverissa kes-

kustellaan 01-joukkueen pelaajien mahdollisuudesta käydä 00-joukkueen harjoituksissa.
Muut asiat
Rocketsin käyttämiä sinisiä pelisukkia on myynnissä Sportiassa, hinta 14 euroa/pari.
Tiedustelut Aki Varjamolta Sportiasta.
Mikäli joukkueet haluavat ottaa myyntiin Lumilyhtyarpoja, ilmoittakaa asiasta Mari TopiHulmille 30.9. mennessä. Arpojen myyntiaika on 1.10. – 31.12.
Petri Pihlajasaari on seuran varustevastaava. Joukkueiden tulee tehdä inventaari käytössään olevista seuran varusteista ja toimittaa se varustevastaavalle 30.9. mennessä.
D97 joukkue anoi lupaa osallistua Riikassa 21. – 26.4. järjestettävään turnaukseen.
D98 joukkue anoi lupaa osallistua Riikassa 7. – 11.4. järjestettävään turnaukseen. Johtokunta hyväksyi molempien joukkueiden anomukset.
Makkaranpaiston ilmanvaihdon parantamisesta ei ole saatu lisätietoa.
Mari Tammiselle myönnettiin hänen omasta aloitteestaan ero johtokunnan jäsenyydestä.
Seura esittää jäähalliyhtiölle uuden pelikellon hankintaa.

