LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA

PÄÄTÖKSIÄ 4/2014

Aika:
Paikka:

to 25.9.2014 klo 17:30
LähiTapiola Areenan kokoushuone

Läsnä:

Jarmo Sillanpää
Janne Nurmikko
Henry Pietilä
Leena Pietilä
Petri Pihlajasaari
Sami Reunanen
Toni Nurminen
Mikko Salonen
Tommi Pietiäinen
Pekka Lehto
Mari Topi-Hulmi

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

Poissa:

Tuula Koivula
Kimmo Rantasalo
Pekka Kesseli
Teemu Kivinen

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Valmennusasiat
Joka joukkueessa on valmentajat ja heidän kanssaan on suullisesti sovittu kauden
valmentamisesta. Jokaiselta valmentajalta tarvitaan rikosrekisteriote, ennen kuin kirjalliset
valmennussopimukset voidaan allekirjoittaa (http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/
rekisterit/rikosrekisteri/vapaaehtoistehtavanjarjestajantiedonsaantioikeus.html) .
Valmentajat tilaavat 15 euroa maksavan rikosrekisteriotteen itse
(http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/ork_ork01/). Rekisteriotemaksu
lisätään jokaiselle valmentajalle maksettavaan valmennuskorvakseen.
Edustuksen pelaajia yritetään saada mukaan ohjaajiksi kiekkokouluun jo mukana olevien
vanhempien avuksi. Tämän lisäksi he voisivat käydä sovitusti juniorijoukkueiden harjoituksissa
esim. 5 kertaa kauden aikana. He olisivat ns. kummipelaajia ja toisivat mukavaa piristystä
juniorijoukkueiden harjoituksiin. Mukaan lähteville pelaajille maksetaan pieni kulukorvaus
tekemästään työstä. Kiekkokoululaiset kokoontuvat kauden aikana vähintään 20 kertaa, 10
syksyllä ja 10 keväällä. Kiekkokouluun on tällä hetkellä ilmoittautunut 30 lasta. Loimaan
Lehdessä on mainos kaksi kertaa, lisäksi Citymarketin seinään on laitettu iso lakanamainos.
Kouluihin ja lastentarhoihin on jaettu mainoksia.
Valmennuspäällikkö keskustelee jääkiekkoharrastuksen lopettaneiden B-ikäisten kanssa
halukkuudesta jatkaa vielä jääkiekon parissa esim. tuomarointi- tai valmennushommissa.
Maalivahtivalmentajia yritetään saada lisää joukkueiden avuksi.

Jäsenmaksut ja edustusjoukkueen pelin sisäänpääsymaksut
Noin puolelta pelaajista ja toimihenkilöistä on vielä jäsenmaksu maksamatta. Muistutettiin, että
joukkueiden toimihenkilöiden on myös oltava seuran jäseniä.
Edustusjoukkueen peleihin pääsevät ilmaiseksi seuraavat:


kaikki alle 12 vuotiaat



alle 18 vuotiaat seuran juniorit



valmentajat ja johtokunnan jäsenet

Kaikilta muilta peritään 5 euron hintainen sisäänpääsymaksu. Petri Pihlajasaari laatii
lipunmyyjille nimilistan valmentajista ja johtokunnan jäsenistä.
Seuran pankkitilit tulee siirtää yksityisasiakkaiden puolelta yritysasiakkaiden puolelle.
Rahastonhoitaja käy pankissa maanantaina 29.9. sopimassa pankkiasioista.
Tilinhoitokustannukset nousevat, mutta joukkueet voivat pienentää niitä ottamalla käyttöön
kaikissa maksuissa viitenumerot. Viitenumerolaskuri löytyy jokaisen pankin nettisivulta.
Kausimaksuissa voi käyttää samaa pelaajakohtaista viitenumeroa koko kauden ajan. Seuran
jäsenmaksuissa ei käytetä viitenumeroa ja sen kustannuksista on sovittu erikseen pankin
kanssa. Jäsenmaksuissa käytetään viesti-kenttää ja siihen merkitään kaikkien niiden
henkilöiden nimet, joiden jäsenmaksua ollaan maksamassa. Leena Pietilä kirjoittaa
joukkueiden rahastonhoitajille vielä ohjeen pankkimuutoksen mukanaan tuomista asioista.
Rahastonhoitaja oli laatinut seuran budjetin joukkueiden budjettien pohjalta. Toimistomaksun
suuruudeksi päätettiin 135 euroa/pelaaja (joukkueet, jotka eivät olleet mukana
kausijulkaisussa) ja 125 euroa/pelaaja (kausijulkaisussa mukana olleet joukkueet).
Toimistomaksu laskutetaan joukkueilta kahdessa erässä.
Syyskokous
Seuran syyskokous pidetään torstaina 20.11. klo 18:00. Johtokunnasta erovuorossa ovat
seuraavat henkilöt (ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet): Pekka Kesseli (Olli Pitkänen),
Sami Reunanen (Jani Mäkilä), Kimmo Rantasalo (Mikko Salonen), Tuula Koivula (Päivi
Luoma) ja Teemu Kivinen (Sanna Marjamäki). Syyskokouksen muissa asioissa käsitellään
seuran sääntömuutosasia (douping-asiat, valmentajien rikosrekisteriote, sääntömuutosten
hyväksyminen yhdessä seuran kokouksessa).
Nettisivut
00-joukkuetta lukuun ottamatta joukkueet ovat laittaneet jo jotakin tietoa uusille nettisivuille.
Myös 00-joukkueen tulee lisätä tietoa joukkueen nettisivuille. Uudet nettisivut hyväksyttiin ja ne
otetaan välittömästi käyttöön. Leena Pietilä on käynyt läpi rockets.fi-loppuiset
sähköpostiosoitteen ja lakkauttanut sen niiltä, jotka eivät enää ole mukana seuran
toiminnassa. Kaikille uusille joukkueenjohtajille on tehty myös etunimi.sukunimi@rockets.fi
muotoinen sähköpostiosoite. Tähän osoitteeseen lähetetyt viestit välittyvät jokaisen omaan
sähköpostiosoitteeseen, joten erillistä rockets.fi-sähköpostilaatikkoa ei ole.
Päätettiin, että joukkueiden omat Facebook-sivut otetaan käyttöön vain niissä joukkueissa,
joiden pelaajat ovat 13 vuotta tai vanhempia. Nettipoliisi Outi Leppäjoki piti 18.9. luennon netin

käytössä huomioon otettavista asioista. Sovittiin, että seuralle laaditaan Facebookin käytön
pelisäännöt.
Joukkueiden asiat
B-joukkue anoo Osuuspankin maksukorttia joukkueenjohtaja Minna Lehtisen käyttöön.
Johtokunta hyväksyi esityksen.
B-joukkueelle myönnettiin lupa laittaa sekä Rocketsin että Fops:n logo tilaamiinsa huppareihin.
Naiset/tytöt-joukkue on pitänyt vanhempainpalaverin. Joukkueen valmentajana toimii VilleVeikko Toivonen, joukkueenjohtajana Tuula Koivula, huoltajana/managerina Tom Wuori,
huoltajana Petri Pihlajasaari sekä nettivastaavana Tom Wuori. Naiset/tytöt-joukkue laatii
jokaisen pelaajan kanssa pelaajasopimuksen kaudelle 2014-2015. Sopimuksen allekirjoittaa
pelaajan ja valmentaja Ville-Veikko Toivosen lisäksi seuran puheenjohtaja, jolla on seuran
nimenkirjoitusoikeus. Joukkue on tehnyt seurayhteistyösopimuksen seuraavien joukkueiden
kanssa: Rauman Lukko, Kirkkonummen Salama, Porin Ässät, Harjun kiekko, Panelian Raikas
ja Sopa. Joukkue osallistuu jäähallin kahviovuorojen pitämiseen. Joukkue etsii sponsoreita
toimintansa tukemiseen ja on sitä varten laatinut sponsorointilomakkeen. Johtokunta myönsi
Tuula Koivulalle oikeuden joukkueelle avattavan tilin verkkopankkitunnuksiin.
Vanhojen MV-varusteiden ja pelipaitojen lahjoitus kouluille
Vanhat ehjät käytöstä poisjääneet pelipaidat ja MV-varusteet lahjoitetaan kouluille. Ainakin
Mellilän koulu on ollut kiinnostunut vastaanottamaan MV-varusteita.
Muut asiat
Markkinointi- ja kehitysryhmä on tehnyt ansiokasta työtä. Sinua varten messuilla jaettiin
esitteitä ja kerrottiin seuran toiminnasta. 9-tien varteen Vesihovin mainoksen päälle tulee
väliaikaisesti Rocketsin mainoslakana. Edustusjoukkueen peliohjelma tulee kaupungin
kadunvarsimainokseen 10.10. alkaen kolmen viikon ajaksi. Kehitysryhmä on nyt työstänyt
kiekkokouluasiaa, seuraavaksi aletaan mietitään seura-asusteita (pipoja, takkeja ym). Yhdeksi
seura-asusteeksi ollaan hankkimassa Sher-woodin tummansinistä talvitakkia.

