LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA

PÄÄTÖKSIÄ 7/2013

Aika:
Paikka:

ma 11.11.2013 klo 17.30
LähiTapiola Areenan kokoushuone

Läsnä:

Jarmo Sillanpää
Pekka Kesseli
Sami Reunanen
Teemu Kivinen
Mikko Leppämäki
Irina Talvinen
Tuula Koivula
Toni Nurminen
Leena Pietilä
Päivi Luoma
Mari Topi-Hulmi

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, rahastonhoitaja
nuorisovastaava
sihteeri

Poissa:

Jarkko Littunen
Kimmo Rantasalo
Tommi Pietiäinen
Pekka Lehto

jäsen
jäsen
valmennuspäällikkö
taloudenhoitaja

Valmennusasiat
Jääkiekkoliiton palvelusivusto ei ole vielä kunnossa, joten sitä kautta leijonaliigan tai muiden
joukkueiden jatkosarjojen sarjamaksulaskuja ei saada. Mikäli laskut on tullut
joukkueenjohtajille/valmennuspäällikölle/muulle taholla suoraan, tulee ne välittömästi toimittaa
edelleen rahastonhoitaja Leena Pietilälle.
Seuran talous
Sovittiin, että joukkueiden toimistomaksu on tänä vuonna 150 €/pelaaja. Syyskaudella
joukkueilta laskutetaan 80 €/pelaaja ja kevätkaudella 70 €/pelaaja. Kevätkauden maksua
voidaan vielä tarpeen mukaan tarkistaa. Nuorimmalta joukkueelta laskutetaan vain 150
€/joukkue.
Syyskokous
Seuran syyskokous pidetään tiistaina 12.11.2013 klo 18:00 jäähallin kokoushuoneessa.
Johtokunnasta erovuorossa ovat seuraavat henkilöt (suluissa varajäsenet): Irina Talvinen
(Merja Rantomaa), Mikko Leppämäki (Esa Ruohomäki), Jarkko Littunen (Olli Rantala), Toni
Nurminen (Petri Pihlajasaari), Leena Pietilä (Hanna-Maija Huhtamo).
Johtokunta päätti esittää seuran syyskokoukselle, että seuran urheilulajit ovat jääkiekko,
rullakiekko ja ringette. Seura jatkaa jäsenyyksiä Suomen Jääkiekkoliitto ry:ssä, LounaisSuomen Liikunta ja Urheilu ry:ssä sekä Suomen Ringetteliitto ry:ssä. Seuran jäsenmaksut

esitetään pidettävän entisellään: jäsenmaksu 20 euroa, perhejäsenmaksu 50 euroa,
kannattajajäsenmaksu 100 euroa. Liittymismaksua ei edelleenkään peritä.
Johtokunta myös esittää syyskokoukselle, että seuraa edustaa järjestöjen ja yhteisöjen
kokouksissa puheenjohtaja, valmennuspäällikkö, sihteeri tai joku muu johtokunnan jäsen.
Joukkueiden valokuvaus
Pekka Pietilä hoitaa joukkueiden valokuvauksen. Olli Rantala sopii joukkueiden kanssa
kuvausaikataulut.
Ensiapukurssi
Joka joukkueessa on oltava pelitapahtumien aikana ensiaputaitoinen henkilö (kortillinen). EAtaitoinen henkilö ei voi olla pelaaja. Toni Nurminen selvittää EA1-kurssin järjestämisen
kustannusta.
Sääntökurssi
Puheenjohtaja pyytää Petri Pihlajasaarta selvittämään, tarvitseeko joku joukkue
sääntökoulutuksen tänä vuonna.
Kausimaksujen maksaminen, kun peluri harrastaa 2-3 joukkueessa
Kun pelaaja harrastaa useammassa joukkueessa, on noussut esille kysymys, mihin
joukkueeseen pelaaja maksaa kausimaksunsa. Asiasta keskusteltiin ja todettiin, että tapauksia
on monenlaisia. Pääsääntöisesti noudatetaan seuran juniorisäännön kohtaa 2.7.
Muut asiat
LiikU:n järjestämä seuratuen infotilaisuus pidetään tiistaina 26.11. Turussa. Todettiin, että asia
ei kosketa seuraamme tällä hetkellä.
Toppapukujen tilaus on menossa. Toppapukujen jäsenhinta on 6 euroa edullisempi kuin eijäsenille. Ei-jäsenten toppapukujen jakelu hoidetaan jäähallin kahvion kautta. Jäsenet voivat
lunastaa pukunsa Sportiasta.
B2-joukkueelle annettiin lupa laittaa Rocketsin logo hankkimiinsa Softshell asuihin. Ensi
kaudella toivotaan, että joukkueet toisivat hyväksi havaitsemansa asun esittelyyn
johtokuntaan, jossa voitaisiin tehdä päätös puvun ottamisesta koko seuran käyttöön. Näin
saataisiin yhtenäisempi asustus koko seuralle.
Tyttökiekko on toivonut palaveria valmennuspäällikön kanssa. Puheenjohtaja järjestää
palaverin ja yrittää sovittaa sitä jo kuluvan viikon perjantaille. Tyttökiekolle on nyt myös tarjolla
lämmin varustekoppi.

