
      

 

LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA   PÄÄTÖKSIÄ   
       11/2010 

 
Aika:  ke 6.10.2010 klo 17.30 
Paikka: Domus-Areenan neuvotteluhuone 
 
Läsnä:  Jarmo Sillanpää puheenjohtaja 
  Olli Rantala  varapuheenjohtaja 

Tapani Korvenpää jäsen 
Tiina Riikonen  jäsen 
Olli Pitkänen  jäsen  
Harri Rastas  jäsen 
Maarit Leppikoski jäsen 
Mikko Leppämäki varajäsen 
Tiia Iivonen  varajäsen 
Leena Pietilä  rahastonhoitaja 
Pekka Lehto  taloudenhoitaja 

  Tommi Pietiäinen valmennuspäällikkö 
  Mari Topi-Hulmi sihteeri 
 
Poissa: Markku Ylärakkola jäsen 

 
 
 

 

Valmennusasiat 

Seuralla on kehitteillä järjestää kenttäpelaajille tekniikkajäätä iltapäiväaikaan. Toiminta 
vastaisi maalivahdeille järjestettävää erikoisjäätä. Harjoite järjestettäisiin noin kerran 
viikossa tai kahdessa viikossa. Tarkoituksena on tehdä kaksi eri tasoryhmää. Mikäli 
halukkaita on tarpeeksi, tasoryhmille järjestetään eri harjoitusajankohta. Mikäli 
osallistujia on vähemmän, järjestetään harjoitus samaan aikaan jakamalla jää puoliksi. 
Valmennuspäällikkö tiedustelee halukkaita osallistujia joukkueenjohtajien välityksellä.  

 

Seuran talous 

F01 joukkue on anonut vapautusta hallintokulukorvauksesta. Joukkue ei osallistu tule-
valla kaudella Jääkiekkoliiton sarjatoimintaan, vaan he pelaavat lähiliigaa. Todettiin, et-
tä joukkue nauttii silti kaikista seuran tarjoamista palveluista, joten se on yhtälailla vel-
voitettu maksamaan hallintokulukorvaus kuin muutkin joukkueet. Joukkueen seuraa-
vaan vanhempainpalaveriin tulee pyytää joku seuran edustajista (rahastonhoitaja, pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja, valmennuspäällikkö), jotta joukkueen vanhemmille 
pystytään osoittamaan, mistä hallintokulukorvaus muodostuu.  

Kausijulkaisutulot on tilitetty joukkueille ja seuralle. Käytiin läpi rahastonhoitaja Leena 
Pietilän laatima seuran talousarvio. Hallintokulukorvauksen määräksi sovittiin 125 eu-
roa/pelaaja. Hallintokulukorvaus laskutetaan joukkueilta kahdessa erässä (syys- ja ke-
vätkaudella). Harrastejoukkueet (Raketit, HC Loki, Kärkiryhmä, Ladyt) maksavat hallin-
tokulukorvauksen sijasta toimistomaksua 10 euroa/pelaaja. 

Jäsenmaksuja on vielä monelta maksamatta. Sääntöjen mukaan seuran pelaajien ja 
toimihenkilöiden on oltava seuran jäseniä (ml. joukkueenjohtajat, huoltajat, rahaston-
hoitajat, kahvilavastaavat, johtokunnan jäsenet). Joukkueenjohtajien tulee tarkistaa 



      

 

seuran jäsenrekisteristä oman joukkueensa osalta jäsenmaksutilanne ja huomauttaa 
asiasta niille pelaajille ja toimihenkilöille, joilla jäsenmaksu on vielä maksamatta. Ai-
naisjäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta. Ainaisjäsenyyden saavuttaa maksettu-
aan 10 vuotta seuran jäsenmaksua. Maksun voi myös suorittaa kerralla. Ainaisjäse-
nyys on merkitty jäsenrekisteriin. 

 

Syyskokous 

Seuran syyskokous pidetään keskiviikkona 17.11. klo 18.00 jäähallin neuvotteluhuo-
neessa. Syyskokouksessa vahvistetaan mm. seuran toimintasuunnitelma. Joukkueiden 
tulee tätä varten toimittaa joukkueen kauden 2010-2011 toimintasuunnitelma Olli Pitkä-
selle 31.10. mennessä. 

Johtokunnasta erovuorossa ovat Harri Rastas (varajäsen Erkki Kreivilä), Olli Pitkänen 
(varajäsen Seppo Paukkio), Tapani Korvenpää (varajäsen Pekka Kesseli) ja Markku 
Ylärakkola (varajäsen Tiia Iivonen). Lisäksi ero johtokunnan jäsenyydestä henkilöiden 
omasta pyynnöstä on myönnetty Mari Tammiselle (varajäsen Jukka Tuomola) sekä 
Jussi Pikille (varajäsen Mikko Leppämäki). Näihin vapautuviin kuuteen paikkaan vali-
taan syyskokouksessa johtokunnan jäsenet, joiden toimintakausi kestää kaksi vuotta. 
01- ja tyttöjoukkueiden edustajaa toivotaan johtokuntaan.  

 

Joukkueiden järjestäytyminen 

01-joukkue on pitänyt vanhempainpalaverin ja esittää joukkueen kahvilavastaaviksi 
Marja Mäkelää ja Hanna Ruohosta. Rahastonhoitajaksi esitetään Tiia Iivosta. Johto-
kunta hyväksyi yllä luetellut esitykset. 

 

Muut asiat 

Kun joukkue ei tarvitse enää hallussaan olevia peli- tai harjoituspaitoja, tulee ne ehdot-
tomasti palauttaa seuran varustevastaava Petri Pihlajasaarelle, jotta varusteet saadaan 
annettua edelleen kiertoon niitä tarvitseville. Pelipaidat ovat seuran omaisuutta.  

99-joukkue ei ole vielä toimittanut varusteluetteloa varustevastaavalle. Tiia Iivonen lu-
pasi välittää viestiä joukkueelle, että toimittavat luettelon ensitilassa. 

98-joukkueelle annettiin lupa käyttää omia autoja lyhyemmillä pelimatkoilla (Salo, Tu-
run seutu, Panelia, Naantali, Raisio). Pidemmillä pelimatkoilla (Pori, Rauma) joukkue 
käyttää linja-autokuljetusta. 

99-joukkueelle annettiin lupa käyttää omia autoja kaikilla pelimatkoillaan. 

Vieraskirja avataan käyttöön. Vieraskirja on tarkoitettu asialliseen kommentointiin, kri-
tiikkiin, kehumiseen, mahdollisiin moitteisiin sekä muuten yleiseen keskusteluun ja mie-
lipiteiden vaihtoon. Yksityiseen henkilöön kohdistuva solvaus ja loukkaava kirjoittelu on 
EHDOTTOMASTI kielletty. Myös muuten alatyylinen kirjoittelu tullaan poistamaan vie-
raskirjasta.  

Sääntökoulutukseen osallistui paljon toimihenkilöitä, mutta vähän pelaajia. Seuraavaan 
järjestettävään sääntökoulutukseen tullaan edellyttämään pelaajien osallistumista. 

Huoltajakoulutus järjestettiin omin toimihenkilöiden voimin. Tilaisuudessa oli kohtalai-
sen hyvin osallistujia. 



      

 

Olli Pitkänen on selvittänyt EA1-kurssin järjestämisen kustannuksia. Olli kehittelee asi-
aa vielä ja siihen palataan seuraavassa kokouksessa.  

Hyväksyttiin 97-joukkueen solmima yhteistyösopimus F-Suotimien kanssa. 

Loimi-Kiekko ry on valmis osallistumaan talkootyöhön pohjatöiden ym. osalta, jotta jää-
hallin viereiselle hiekka-alueelle saataisiin kaupungin ulkojääalue. Jouni Nurminen on 
lupautunut talkootoimikunnan puheenjohtajaksi ja hän kerää tarvittavan määrän jäseniä 
toimikuntaan. 

Nuoremmat joukkueet ovat toivoneet kuntosalille käyttövuoroja. Sovittiin, että joukku-
een tullessa kuntosalille valmentajan johdolla alkulämpöä, keppijumppaa tms. teke-
mään, on valmentajalla oikeus pyytää mahdollisia pöytätennispelaajia poistumaan siksi 
ajaksi. Pöytä voidaan laittaa syrjään lisätilan saamiseksi. Pitää kuitenkin muistaa, että 
kuntosalin sääntöjen mukaisesti alle 15-vuotiaat saavat käyttää kuntosalia vain aikui-
sen valvonnassa. Valvojan pitää olla mukana kuntosalilla koko ajan. 

Päätettiin hankkia kuntosalille käsipainojen sijasta ylä- ja alatalja. Tapani Korvenpää 
pyytää tarjouksen. 

 


