
      

 

LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA   PÄÄTÖKSIÄ   
       9/2009 

 
Aika:  ke 7.10.2009 klo 18.30 
Paikka: Domus-Areenan kokoushuone 
 
Läsnä:  Jarmo Sillanpää puheenjohtaja 

Olli Rantala  varapuheenjohtaja 
Tapani Korvenpää jäsen 
Kimmo Hakala  jäsen 
Jouko Aittamäki jäsen 
Harri Rastas  jäsen 
Mari Tamminen jäsen 
Jussi Piki  jäsen 
Tiia Iivonen  varajäsen 
Jyrki Heikkilä  varajäsen 
Leena Pietilä  rahastonhoitaja 
V-V Toivonen  valmennuspäällikkö 

  Mari Topi-Hulmi sihteeri 
 

Poissa: Markku Ylärakkola jäsen 
Toni Rantanen jäsen 

 
 
 

Valmennusasiat 

Seuraavien valmentajien kanssa on vielä tehty sopimus: Kimmo Salminen (97), Janne 
Nurmikko (edustus) ja Jarmo Saarinen (maalivahdit C-junioreista alaspäin sekä nai-
set/tytöt). 

Kaksi hiljattain hankittua räpylää on jo mennyt rikki, ovat nyt takuukorjauksessa. 

Maalivahtijää pyritään pitämään joka toinen torstai. 

 
Liiton järjestämä tyttökiekon alueturnaus on Loimaalla 15.11. Itse järjestettävä Girl 
hockey day pidetään 12.12. Syyslomaviikolla (vko 42) on Forssassa tyttöjääkiekkoleire-
jä seuraavasti: 
maanantai – tiistai, vanhemmat tytöt, hinta 10 € 
keskiviikko – perjantai, nuoremmat tytöt, hinta 55 €. Meiltä on osallistumassa nuorem-
pien leirille 5 pelaajaa. 

 
Ville-Veikko osallistuu maanantaina 12.12. Turussa pidettävään naiskiekkopalaveriin. 

Jäähallin pihalle on tulossa jätepaperinkeräyslava. Mäkiö on luvannut sponsoroida säi-
liön sekä tyhjennyksen. Paperikeräyksen tuotto tulee seuran hyväksi. 

Joukkueenjohtajatietokoneeseen on asennettu polttava DVD-asema. 

FoPS Juniorit ry:n kanssa on käyty yhteistyösopimusneuvotteluja. Sopimukset on teh-
tävä 30.10. mennessä. 95-ikäryhmän sopimus olisi sellainen, että kummankaan seuran 
pelaajat eivät maksaisi toiseen joukkueeseen mitään kausimaksuja. Pelata voisi mo-
lemmissa joukkueissa, ei kuitenkaan saman päivän aikana. Forssa maksaisi sopimus-
maksun. Sopimukseen tulee merkitä niiden pelaajien nimet, joita sopimus koskee. So-
pimus on voimassa yhden kauden. Päätettiin, että hyväksytään 95-ikäryhmää koskeva 



      

 

yhteistyösopimus FoPS Juniorit ry:n ja Loimi-Kiekko ry:n välillä, Ville-Veikko Toivonen 
ja Jarmo Sillanpää allekirjoittavat sopimuksen. Ennen sopimuksen hyväksymistä on 
kuitenkin varmistettava, että Loimaan 95-syntyneet pelaajat voivat Forssan joukkueen 
lisäksi pelata myös C1-joukkueessa Loimaalla. 

98-joukkueessa valmentajat ja joukkueenjohtaja ovat neuvotelleet Forssan 98-
joukkueen kanssa mahdollisesta yhteistyösopimuksesta. Forssasta olisi tulossa muu-
tama pelaaja pelaamaan myös Loimaan 98-joukueen peleihin. Jojo Jouni Nurminen 
neuvottelee asiasta vielä Forssan kanssa ja esittelee sen sitten seuran puheenjohtajal-
le ja valmennuspäällikölle. 

Tyttöjen/naisten osalta sopimus olisi sellainen, että Loimaan tytöt maksaisivat Fors-
saan pienen kausimaksun, jotta voivat pelata Forssan joukkueessa. Muutama tyttö on 
jo käynytkin säännöllisesti Forssassa harjoituksissa. Yhteistyösopimusmaksu makset-
taisiin puoliksi Forssan ja Loimaan kesken. Päätettiin solmia tyttö- ja naiskiekon osalta 
yhteistyösopimus Forssan kanssa. Pelit pyritään laittamaan siten, että FoPS:n C-
tyttöjen ja Rockets Ladyjen pelit eivät osu samalle päivälle. 

Joukkueenjohtajakoulutusta olisi tarjolla. Koulutus järjestetään piknik-risteilyllä Viking 
Linella pe 23.10 klo 8:45 - 19:50. 

Maalivahdin lajitekniikat –valmentajakurssi järjestetään 10. – 11.10. Säkylän Apetit-
areenalla.  

Jäähalliyhtiö on hankkinut kentälle uuden fläppitaulun. 

Iiro Koivistosta on tehty siirtopaperit Lapuan Virkiään. 

 

Jäsenmaksut ja seuran budjetti 

Jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 540, parhaimmillaan se on ollut 670. Sääntöjen mu-
kaan pelaajien ja seuran toimihenkilöiden on oltava seuran jäseniä (ml. joukkueenjoh-
tajat, huoltajat, rahastonhoitajat, kahvilavastaavat, johtokunnan jäsenet). Joukkueen-
johtajien tulee tarkistaa seuran jäsenrekisteristä oman joukkueensa osalta, että sekä 
pelaajat että toimihenkilöt ovat maksaneet seuran jäsenmaksun. Ellei jäsenmaksuja 
makseta, seura tulee laskuttamaan joukkueita maksamattomista jäsenmaksuista. Ai-
naisjäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta. Ainaisjäsenyyden saavuttaa maksettu-
aan 10 vuotta seuran jäsenmaksua. Maksun voi myös suorittaa kerralla. Ainaisjäse-
nyys on merkitty jäsenrekisteriin. 

Jäähallin puhelinliittymä on irtisanottu. 

Seuran tämän kauden budjetti on laadittu todella tiukaksi, joten mitään ylimääräisiä 
menoeriä se ei kestä. 

 

Syyskokous 

Seuran syyskokous pidetään keskiviikkona 11.11. klo 18.30 jäähallin kokoushuonees-
sa. Syyskokouksen muissa asioissa käsitellään seuraavat johtokunnan esittämät sään-
tömuutosasiat: 

 Seura/joukkue hankkii maalivahdin varusteet D-ikäluokkaan asti. C-ikäluokasta al-
kaen maalivahdin varusteet hankkii joukkue/pelaaja. 

 Syyskokouksessa valitun uuden johtokunnan toimikausi alkaa välittömästi syysko-
kouksen jälkeen. Aiemmin se on alkanut seuraavan kalenterinvuoden alusta. 



      

 

 

Johtokunnan jäsenistä erovuorossa ovat Olli Rantala, Kimmo Hakala, Mari Tamminen, 
Jussi Piki, Mari Topi-Hulmi sekä Toni Rantanen. Lisäksi Jouko Aittamäki on anonut 
eroa johtokunnan jäsenyydestä. 

Johtokunnassa on jäsenpaikkoja sen verran, että jokainen joukkue voi olla siellä edus-
tettuna. Useat joukkueet ovat vanhempainpalavereissaan päättäneet ketä kannattavat 
joukkueensa edustajaksi + varajäseneksi johtokuntaan. Vanhempainpalaverien päätös-
ten perusteella johtokunnan jäseniä ei kuitenkaan valita, vaan valinnan tekee seuran vi-
rallinen syyskokous.  Jokaisen joukkueen velvollisuudeksi jää, että syyskokouksessa 
oma ehdokas + varajäsen tulee ehdotetuksi johtokuntaan. Syyskokoukseen voi osallis-
tua jokainen seuran jäsen, ja runsas osanotto on myös toivottavaa. 

 

Muut asiat 

Seuralle on tulossa uusi collegepukumalli. Pukuja on saatavissa viikosta 48 lähtien. 

Seuran toimihenkilöiden virkistysmatka päätettiin toteuttaa perjantaina 8.1.2010, koh-
teena TPS-HIFK –peli. Tapani hoitaa järjestelyt. 

Joukkueiden valokuvaus pyritään tekemään lokakuun aikana. Valokuvaajana on Pekka 
Pietilä. Joukkueille toimitetaan kuvausaikataulu. Kuvaustapahtumassa tulee ottaa 
huomioon, että eturivissä olevilla pelaajilla on kaikilla samanväriset pelisukat, mitään 
teippejä ei saa olla. Mikäli pelaajilla on eriväriset hanskat, kuvat otetaan ilman hansko-
ja. 

Kahvion vuokraan on tullut 100 euron korotus. Kahvion vuokra on ollut viimeiset 10 
vuotta samansuuruinen. 

Kahviossa lapset juoksevat melkoisesti aiheuttaen vaaratilanteita itselleen ja myös 
muille. Jatkossa tarpeettoman juoksemisen estämiseksi peleissä tullaan käyttämään 
ketjuja pukukoppikäytävällä, kahvion toimiston puoleisessa päädyssä sekä kahvion ul-
koparvekkeen edessä. Vanhempia pyydetään puuttumaan omien lastensa juoksemi-
seen. 

Johtokunnan seuraava kokous syyskokouksen valitsemalla uudella kokoonpanolla pi-
detään tiistaina 17.11.2009 klo 18.30 jäähallin kokoushuoneessa. 

 

 


