LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA

PÄÄTÖKSIÄ 5/2015

Aika:
Paikka:

ti 11.8.2015 klo 17:30
LähiTapiola Areenan kokoushuone

Läsnä:

Jarmo Sillanpää
Tommi Pietiäinen
Petri Pihlajasaari
Janne Nurmikko
Leena Pietilä
Veli-Matti Elomaa
Ville-Veikko Toivonen
Toni Nurminen
Mari Topi-Hulmi

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

Poissa:

Pekka Kesseli
Sami Reunanen
Henry Pietilä
Teppo Suonpää
Pekka Lehto

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
taloudenhoitaja

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. Todettiin, että edustusjoukkueen valmentaja Esa Säteri on
lopettanut ja uusi valmentaja on Jukka Katajisto. Olli Launonen ei myöskään toimi
valmennustehtävässä.
Sarjailmoittautumiset
Loput sarjailmoittautumiset sekä muutokset on tehtävä viimeistään 15.8. F-ikäisistä ilmoitetaan
F1 ja F2 joukkueet. Muut mahdolliset muutokset on ilmoitettava Leena Pietilälle ennen
sarjailmoittautumisen eräpäivää.
Seuran talous
Elo-syyskuun vaihteessa on laadittava seuran budjetti ja sen jälkeen voidaan päättää
joukkueiden toimistomaksun suuruus.
Varainhankinnan ym. ohjeistusta
Janne Nurmikko on tiedustellut eri asuvaihtoehtoja. Seuran ulkoiluasuksi päätettiin ottaa
CCM:n kevytasu. Sovituskoot tulevat Sportiaan viikon 34 lopulla tai viimeistään viikolla 35.
Hinnat Rockets-logon painatuksella ovat 99 euroa aikuisten koot ja 89 euroa lasten koot.
Näihin ulkoilupukuihin ei saa myydä mainoksia.
Muita asuja (esim. t-paidat, colleget, lippikset, pipot) otetaan kahvioon myyntiin ja ennen
päätöstä joukkueille lähetetään näistä kyselyä kuvamallien kera. Janne Nurmikolle

(janne.nurmikko@rockets.fi) voi esittää myös toiveita minkälaisia asusteita joukkueet toivovat
hankittaviksi. Seuran kehitys- ja markkinointiryhmä tekee esityksen hankittavista asusteista ja
tuo sen johtokuntaan hyväksyttäväksi.
Näillä kaikilla edellä sovituilla toimilla pyritään yhtenäistämään seuran asusteet. Joukkueita
muistutetaan vielä, että seuran logon käyttö vaatii johtokunnan luvan.
Edustusjoukkueen pääsponsoriyritykset rauhoitetaan vain edustuksen käyttöön, muiden
joukkueiden avustusanomukset tulee keskittää lähinnä sukulaisuus- tai muihin suhteisiin.
Joukkueenjohtajia pyydetään kokoamaan lista yrityksistä, joista joukkue on tällä kaudella
sponsorointia kysynyt. Listaan merkitään tieto onko tukea saanut vai ei. Lista toimitetaan
sihteerille (mari.topi-hulmi@rockets.fi). Jatkossa sponsorointipyyntötiedot toimitetaan
sihteerille reaaliaikaisesti. Joukkueet saavat pyydettäessä sihteeriltä tiedon, onko yrityksessä
mahdollisesti jo käyty. Tällä vältetään se, että samassa yrityksessä ei käy montaa joukkuetta
pyytämässä tukea.
Kaikki myyntijutut (myyjäiset, turnausmyynti ym.) pitää olla etukäteen rahastonhoitaja Leena
Pietilän tiedossa ja rahat tulee kiertää seuran tilin kautta.
Loimaan kaupungin tapahtumat -sivusto
Loimaan kaupungin tapahtumat –sivustolle (www.loimaantapahtumat.fi) voi laittaa tietoa
erilaisista tapahtumista. Sovittiin, että sivustolle laitetaan tietoa edustuksen peleistä,
turnauksista, myyjäisistä ym. Tiedot sivustolle laitettavista tapahtumista ilmoitetaan sihteerille,
joka laittaa ne sinne keskitetysti seuran osalta.
Joukkueiden järjestäytyminen
F-junioreiden käyttöön tulee entinen 97-joukkueen tili. Minna Lehtisen ja Teresa Liimatan
tilinkäyttöoikeudet lopetetaan. Veli-Matti Elomaalle ja Jari Heikkilälle myönnetään
tilinkäyttöoikeudet
Loimi-Kiekko ry:n tilin, joka on ollut Raketit-joukkueen käytössä, tilinkäyttöoikeudet poistetaan
Tiina Riikoselta ja Olli Rantalalta. Tero Järviselle myönnetään käyttöoikeudet.
Rockets Mimmit tilin tilinkäyttöoikeudet poistetaan Juha Mäenpäältä. Sarianna Elomaalle
myönnetään tilinkäyttöoikeudet.
03-joukkue on pitänyt vanhempainpalaverin. Joukkueenjohtajana toimii Mikko Salonen,
rahastonhoitajana Tiia Iivonen, kahviovastaavina Veera Nurmikko ja Minna Sikiö, huoltajina
Pentti Kuronen, Robert Lehtonen ja Petri Vuohijoki.
Johtokunta hyväksyi kaikki yllä olevat joukkueiden esittämät toimihenkilövalinnat sekä
pyydetyt muutokset tilinkäyttöoikeuksiin.
Muut asiat
Jääkiekkoliiton järjestämä seurayhteyshenkilöiden perinteinen kauden avaus pidetään
Hyvinkäällä 28.8.2015. Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuvat.
Rakennusliike Laaksonen & kumpp. Oy:n lahjoittamat Loimijokilaakson Jäähalli Oy:n
osakekirjat ovat säilytyksessä sihteerin kassakaapissa.

Matulan konkurssipesä haluaa lahjoittaa Loimi-Kiekko ry:lle omistamansa Loimijokilaakson
Jäähalli Oy:n osakekirjat. Johtokunta päätti vastaanottaa nämä osakekirjat.
Edustusjoukkueen parakissa on tällä hetkellä myös valmentajien varusteet. Edustusjoukkue
toivoo saavansa koko parakin käyttöönsä. Valmentajien varusteet siirretään varustekoppi
1:een. Jäähallin ulko-ovien yhteyteen rakennetaan tuulikaappi. Lipunmyynti siirretään
neuvotteluhuoneen vieressä olevaan tilaan.
Ensi vuonna jäähallissa tultaneen pitämään jää myös kesäkaudella.

