
                                                                     

 

 

 
LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA  PÄÄTÖKSIÄ  8/2011 
 
Aika: ti 23.8.2011 klo 17.30 
Paikka: Domus-Areenan kokoushuone 
 
Läsnä: Jarmo Sillanpää puheenjohtaja 

Olli Rantala  varapuheenjohtaja 
Olli Pitkänen  jäsen 
Tiina Riikonen jäsen 
Harri Rastas  jäsen 
Sami Reunanen jäsen 
Toni Nurminen jäsen 
Maarit Leppikoski jäsen 
Ville-Veikko Toivonen jäsen 
Mikko Leppämäki varajäsen 
Tommi Pietiäinen valmennuspäällikkö 
Riina Levander nuorisovastaava 
Leena Pietilä  rahastonhoitaja  
Pekka Lehto  taloudenhoitaja 
Mari Topi-Hulmi sihteeri 

 
Poissa: Ville Alanen  jäsen  

Mervi Julku-Tanski varajäsen 
 

  
LEIJONAKIEKKOKOULU 

Leijonakiekkokoulun mainosmateriaali on saatu. Jarmo Sillanpää selvittää sähköisen 
ilmoituslomakkeen mahdollisuutta. Olli Rantala täyttää vielä puuttuvat tiedot mainosmateriaalin 
ja sen jälkeen mainosta levitetään netin kautta sekä tulosteita toimitetaan kouluille oppilaille 
jaettavaksi (1-3 luokat, esikoulut). Materiaalin toimittamisesta kouluihin sovittiin seuraava 
työnjako: Olli Pitkänen (Asemanseutu, Isoperä), Olli Rantala (Hirvikoski, Kojonkulma), Mervi 
Julku-Tanski (Kirkonkylän koulu Alastaro, Virttaa, Vesikoski), Mari Topi-Hulmi (Kauhanoja, 
Keskuskoulu, Metsämaa, Niinijoki, Peltoinen). Leijonankiekkokoulun aloitustapahtuma on 8.-9.10. 
Leijonakiekkokoulua pidetään maaliskuulle 2012 asti ja sen hinta on 100 euroa.  
Varustevaatimuksena luistimet, kypärä, maila ja hanskat. Aluksi käy pyöräilykypärä.  

 

SEURAN JÄSENMAKSUN MAKSAMINEN 

Joukkueenjohtajia pyydetään tiedottamaan omaa joukkuettaan jäsenmaksujen maksamisesta. 
Pelaajien ja seuran toimihenkilöiden pitää maksaa jäsenmaksu ennen sarjakauden alkua, 
kuitenkin 30.9. mennessä. Jäsenmaksu on 10 €/henkilö, ja se maksetaan seuran tilille 523900-
41176 (IBAN: FI 45 5239 0040 0011 76) . Perhejäsenmaksu on 30 € ja sillä kaikki perheenjäsenet 
pääsevät seuran jäseniksi ja samalla Pohjolan tuplaturvavakuutuksen piiriin. Vakuutus kattaa 
kaikki peleihin ja harjoituksiin liittyvät tapahtumat ja se korvaa myös toiselle aiheutettuja 
vahinkoja. Toivottavasti mahdollisimman moni perhe liittyy jäseneksi, sillä jäsenmäärä vaikuttaa 
kunta-avustusten määrään. Muistakaa mainita kaikkien perheenjäsenten nimi maksutositteella. 
Seuran jäsenillä on mahdollisuus hankkia seuran varusteita seurahintaan sekä käyttää kuntosalia 
erillisten ohjeiden mukaisesti.  



                                                                     

 

 

Seuran sääntöjen mukaisesti 10 vuoden ajan jäsenmaksun maksaneet pääsevät seuran 
ainaisjäseneksi, ja ovat siten vapautettuja tämän jälkeen jäsenmaksun maksamisesta.  

Joukkueenjohtajien tulee seuran jäsenrekisteristä tarkistaa oman joukkueen osalta ketkä ovat 
ainaisjäsenyyden saavuttaneet ja siitä tulee informoida ko henkilöitä. 

 

JÄSENREKISTERIN PÄIVITTÄMINEN 

Jäsenrekisteri tulee päivittää taas ajantasalle. Joukkueenjohtajia pyydetään toimittamaan 
joukkueen pelaajien tiedot  Mari Topi-Hulmille tai Leena Pietilälle. Vaihtoehtoisesti 
joukkueenjohtajat voivat myös itse päivittää tiedot jäsenrekisteriin. Tässä tapauksessa vain tieto 
Leenalle ja Marille, että joukkueen tiedot ovat ajantasaiset. 

 

JOUKKUEIDEN JÄRJESTÄYTYMINEN (C97 ja 01) 

C97 joukkue on pitänyt vanhempainpalaverin. Kaikki joukkueen toimihenkilöt jatkavat 
tehtävässään eli joukkueenjohtajana Minna Lehtinen, rahastonhoitajana Aki Nokso-Koivisto, 
kahviovastaavina Päivi Nokso-Koivisto ja Sirpa Tamminen, huoltajina Matti Sairanen, Ilkka 
Koskinen ja Esa Ruohomäki. 

E01 joukkue on pitänyt vanhempainpalaverin. Palaveri esittää joukkueenjohtajaksi Petri 
Pihlajasaarta, varajoukkueenjohtajaksi Toni Nurmista, rahastonhoitajaksi Piia Vuorista, 
kahviovastaaviksi Terttu Uusitaloa sekä Hanna Ruohosta. Entinen B-tiimin tili siirretään 01-
joukkueen tiliksi ja sen laajoja tilinkäyttöoikeuksia esitetään annettavaksi Piia Vuoriselle. 
Johtokunta hyväksyi kaikki yllä esitetyt ehdotukset. 

Ellei Ladyjen tilille ilmene lähiaikoina muuta tarvetta, tili lopetetaan. Pia Mustajärven 
tilinkäyttöoikeus lopetetaan. Johtokunta hyväksyi asian.  

 

JOUKKUEENJOHTAJAKOKOUKSEN ANTIA 

Voimassa olevan tai juuri vanhentuneen EA 1-kurssin voi päivittää to 6.10. klo 8.30-15.30. 
Ilmoittautuminen aikuiskoulutus.loimaa@lskky.fi viimeistään 29.9. Hinta 20 euroa. 

Jäähallille toivottiin uutta kelloa ja se on jo tilauksessa. Toimitus sovittu ennen edustuksen pelien 
alkua. Olli Pitkäsen kanssa voi sopia kellon koulutusasioista. 

 

MUUT ASIAT 

E00-joukkueelle myönnettiin lupa käyttää omia autoja kauden 2011-2012 pelimatkoilla. 

Kahviotoimikunta on kokoontunut. Kahvion myyntivalikoima uudistuu ja hintoja päivitetään. 
Kahvioon on hankittu uusi liesi sekä pieni pakastin. Vielä hankitaan TV sekä Urho-TV paketti, joka 
esittää SM-liigapelejä. Toni Nurminen lupasi kysyä sponsorointina TV:n seinäasennustelinettä. 

Seura osallistuu harrastemessuille 9. – 10.9.  Valmennuspäällikkö osallistuu tapahtumaan, mutta 
tarvitsee vielä muutaman henkilön avukseen. Tapahtumassa mainostetaan Leijonakiekkokoulua 
sekä vastaanotetaan siihen ilmoittautumisia. 

Johtokunnan jäsenten tulee huolehtia, että edustamillaan joukkueilla on nyt tieto siitä, että mitään 
myyntiä ei saa suorittaa. Seura tuli ALV-velvolliseksi 1.5.2011 lähtien. 
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