
      

 

LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA  PÄÄTÖKSIÄ    
      8/2009 

 
Aika:  ke 9.9.2009 klo 18.00 
Paikka: Domus-Areenan kokoushuone 
 
Läsnä:  Jarmo Sillanpää puheenjohtaja 

Olli Rantala  varapuheenjohtaja 
Pekka Kesseli  varajäsen 
Jouko Aittamäki jäsen 
Mari Tamminen jäsen 

  Markku Ylärakkola jäsen 
Toni Rantanen jäsen 
Leena Pietilä  rahastonhoitaja 
V-V Toivonen  valmennuspäällikkö 

  Pekka Lehto  taloudenhoitaja 
Mari Topi-Hulmi sihteeri 
 

Poissa: Tapani Korvenpää jäsen 
Kimmo Hakala  jäsen 
Harri Rastas  jäsen 
Jussi Piki  jäsen 
 

 
 

Hallintokulukorvaus 

Keskusteltiin hallintokulukorvauksen määrästä. Pelaajamäärä on seurassa vähentynyt. 
Mitään isoa seuran järjestämää tapahtumaa ei ole tällä kaudella tiedossa, mikä osal-
taan vähentää seuralle kertyviä tuloja. Sovittiin, että hallintokulukorvausta peritään ku-
luvalla kaudella pelaajaa kohti 120 euroa. 

Seuralla on maalivahdin varusteita paljon varastossa. Nykyisenä trendinä on ollut, että 
joukkueiden maalivahdit haluavat viimeistä mallia olevat patjat eikä seuran tarjoamat 
patjat ole kelvanneet. Tällainen toiminta rasittaa seuran taloutta kohtuuttomasti. Johto-
kunta teki päätöksen, että tästä eteenpäin seura kustantaa maalivahdinvarusteet vain 
nuorimmille junioreille. C-junioreista alkaen joukkue ja/tai pelaaja kustantaa itse maali-
vahdinvarusteet. Tätä näkökantaa puoltaa jääkiekkoliiton kanta, että juniori on tehnyt 
kilpailullisen lajivalintansa C-juniori-ikään mennessä. 

Tällä hetkellä seuran varastosta löytyy 17 kpl vähän käytettyjä maalivahdin patjoja. Ne 
ovat kaikkien joukkueiden saatavissa. Niitä voi tiedustella Ville-Veikolta. 

Johtokunta esittää seuran syyskokoukselle sääntömuutosta maalivahdin varusteiden 
hankinnan osalta siten, että seura/joukkue hankkii ne D-ikäluokkaan asti. C-ikäluokasta 
alkaen maalivahdin varusteet hankkii joukkue/pelaaja. 

 

Valmennusasiat 

98-joukkue on tehnyt pelaajien jaon AA- ja AAA-joukkueisiin. Kauden aikana kokoon-
panoja saatetaan muuttaa. AA-joukkueeseen tulee peleihin mukaan 3-4 pelaajaa 99-
joukkueesta. 99-pelaajille on kerrottu kriteerit miten tähän pääsee mukaan. 

 



      

 

 

Tytöillä on ollut yhteistyötä Forssan kanssa. Tytöt käyvät harjoittelemassa Ladyjen jää-
vuorolla. Jääkiekkoliitosta yritetään saada lupa solmia farmisopimus, jonka turvin tytöt 
voisivat pelata sekä Forssassa että Ladyissä. 

Reservijoukkue Raketit koostuu pelaajista, jotka eivät mahtuneet joukkueisiin, ovat juuri 
aloittaneet harrastuksen tai ovat aloittaneet harrastuksen tauon jälkeen uudestaan. 
Jääharjoituksissa on käynyt 20-24 pelaajaa/kerta. Joukkue osallistuu Kupittaan liigaan, 
jota pelataan harrastekiekkosäännöillä. 

Pohjolaleirille (95-ikäluokka) seurastamme valittiin 3 pelaajaa. 

Valmentajasopimuksista osa on tehty ja osa vielä tekemättä.  

TarU on kosiskellut meiltä noin 4 pelaajaa A-juniorijoukkueeseensa. Todettiin, että 
meiltä ei ole varaa antaa yhtään pelaajaa heille. 

Jääajoista on ollut varsinkin vieraskirjassa keskustelua. Edustuksen pelit ovat aina per-
jantaisin. Torstain vuoro 17:15 lähtien on vapaana. Se oli alustavasti suunniteltu C-
joukkueelle, mutta se ei ajan puolesta sopinut heille. Päätettiin, että jatkossa tullaan 
kierrättämään perjantain vuoroja tasapuolisesti. 

Siirtopaperit on pyydetty tekemään seuraavien pelaajien osalta: Saara Leino KalPa, 
Jarmo Ruohomaa Salon Kiekkohait. 

 

Joukkueiden järjestäytyminen 

Reservijoukkue Raketit ovat pitäneet vanhempainpalaverin ja esittävät joukkueen toi-
mihenkilöiksi seuraavia: joukkueenjohtaja Olli Rantala, rahastonhoitaja Tiina Riikonen, 
kahviovastaava Sirpa Rastas. Joukkueen tilinkäyttöoikeus on Olli Rantalalla sekä Tiina 
Riikosella. 

Hobbyn tili lopetetaan. 

B-juniorit ovat pitäneet vanhempainpalaverin ja esittävät joukkueen toimihenkilöiksi 
seuraavia: joukkueenjohtaja Riku Laaksonen, varajoukkueenjohtaja/toimitsijavastaava 
Harri Rastas, huoltajat Ari Ahonen, Vesa Vuorinen ja Harri Lehto, kahvilavastaavat 
Hannele Laaksonen ja Marjo Harjunmaa, huoltovastaava Tapani Korvenpää, rahaston-
hoitaja Anne Aittamäki, videovastaava Olli Pitkänen. Joukkueen tilin tilinkäyttöoikeus 
on Anne Aittamäellä, Olli Pitkäsen tilinkäyttöoikeus lopetetaan. 

93-joukkueen tili lopetetaan. Harri Rastaan ja Erkki Kreivilän tilinkäyttöoikeus lopete-
taan. 

C-joukkue (94-95) on pitänyt vanhempainpalaverin ja esittävät joukkueen toimihenki-
löiksi seuraavia: joukkueenjohtaja Jussi Piki, toinen joukkueenjohtaja Petri Martti. Ra-
hastonhoitaja Maija Tattinen, huoltajat Tuure Hakanen, Jari Tamminen ja Vesa Saari-
nen, kahviovastaavat Tuija Larm ja Mari Tamminen. Joukkueen tilinkäyttöoikeus esite-
tään annettavaksi Jussi Pikille ja Maija Tattiselle. Erkki Kreivilän tilinkäyttöoikeus lope-
tetaan. 

99- ja 98-joukkue jatkavat entisten toimihenkilöiden voimin. 

00-joukkue on pitänyt vanhempainpalaverin ja esittävät joukkueen toimihenkilöiksi seu-
raavia: joukkueenjohtaja Hanna-Maija Huhtamo, huoltajat Tiina Rajala ja Kaarle Kojo. 
Joukkueen tilin tilinkäyttöoikeus myönnetään Hanna-Maija Huhtamolle. Ari Vikströmin 
tilinkäyttöoikeus lopetetaan. 



      

 

 

 

Ladyt ovat pitäneet aloituspalaverin. Joukkueenjohtajana jatkaa Paula Hakala ja rahas-
tonhoitajana Pia Mustajärvi. Varalle joukkueenjohtajaksi esitetään Mari Tammista. 

Johtokunta hyväksyi kaikki joukkueiden esittämät toimihenkilövalinnat, esitykset jouk-
kueiden tilinkäyttöoikeuksista sekä tilien lopetukset ja muutokset. 

 

Jäsenmaksu 

Joukkueenjohtajia pyydetään tiedottamaan omaa joukkuettaan jäsenmaksujen mak-
samisesta. Pelaajien ja seuran toimihenkilöiden pitää maksaa jäsenmaksu ennen sar-
jakauden alkua, kuitenkin 30.9. mennessä. Jäsenmaksu on 10 e/henkilö, ja se makse-
taan tilille 523900-41176. Perhejäsenmaksu on 30 e ja sillä kaikki perheenjäsenet pää-
sevät seuran jäseniksi ja samalla Pohjolan tuplaturvavakuutuksen piiriin. Vakuutus kat-
taa kaikki peleihin ja harjoituksiin liittyvät tapahtumat ja se korvaa myös toiselle aiheu-
tettuja vahinkoja. Toivottavasti mahdollisimman moni perhe liittyy jäseneksi, sillä jä-
senmäärä vaikuttaa kunta-avustusten määrään. Muistakaa mainita kaikkien perheen-
jäsenten nimi maksutositteella.  

 

Muut asiat 

Jäähalliyhtiölle annettiin terveisiä, että hallin lamput on saatava kuntoon ennen sarja-
kauden aloitusta. Jäähalliyhtiö lupasi hoitaa asian. 

Joukkueenjohtajapalaveri toivottiin kutsuttavaksi koolle. Harri Rastas joukkueenjohtaja-
toimikunnan puheenjohtajana velvoitettiin hoitamaan tehtävä.  

Raketeille myönnettiin lupa mennä omilla autoilla kaikkiin peleihin tulevalla kaudella. 

99-joukkueelle myönnettiin lupa mennä omilla autoilla kaikkiin peleihin tulevalla kaudel-
la. 

C (94-95) kaipaa toista vaalivahtia. 

98-joukkueelle myönnettiin lupa mennä harjoituspeliin Somerolle 18.9. Mukaan tulee 
muutama 99-joukkueen pelaaja. 98-joukkueelle myönnettiin myös lupa mennä omilla 
autoilla Porin Ässien järjestämään turnaukseen Kokemäelle 3. – 4.10. 

Esitettiin hankittavaksi lämpölaukkuja seuralle. Todettiin, että kahvion säilytystilat ovat 
rajalliset. Lisäksi yhteiskäytössä tavarat menevät pikaisesti huonoon kuntoon. Päätet-
tiin, että lämpölaukkuja ei hankinta. 

Edustusjoukkue on solminut sponsorisopimuksia, joiden ehtoihin kuuluu, että muut 
joukkueet eivät saa pyytää sponsorointia ko yrityksiltä. Sopimukset kattavat myös kau-
sijulkaisumainonnan. Sopimukset on tehty seuraavien yritysten kanssa: 

 Loimaan Seudun Op 

 Vallox 

 Lähivakuutus 

 Pema 

 Rautia 

 Skanska 

 V-Twin City 
 



      

 

Johtokunnan seuraava kokous pidetään keskiviikkona 7.10.2009 klo 18.30. 


