
                                                                     

 

 

 
LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA  PÄÄTÖKSIÄ 6/2012 
 
Aika: Ti 7.8.2012 klo 17:30 
Paikka: Domus-Areenan kokoushuone 
 
Läsnä: Jarmo Sillanpää puheenjohtaja 

Olli Pitkänen  jäsen 
Mikko Leppämäki jäsen  
Irina Talvinen jäsen  
Sami Reunanen jäsen 
Maarit Leppikoski jäsen  
Ville Alanen  jäsen 
Leena Pietilä  jäsen, rahastonhoitaja 
Päivi Luoma  nuorisovastaava 
Tommi Pietiäinen valmennuspäällikkö  
Mari Topi-Hulmi sihteeri 
 

 
 

Poissa: Jarkko Littunen jäsen 
Toni Nurminen jäsen 
Harri Rastas  jäsen  
Pekka Lehto  taloudenhoitaja 
 
 
 

 
Valmennusasiat 

Joukkueiden jääharjoitukset ovat alkaneet. Pienimmiltä tytöiltä puuttuu vielä valmentaja, muilla 
joukkueilla valmentaja-asiat ovat jo kunnossa. Valmennuspäällikkö toimittaa Leena Pietilälle 
tiedot valmentajista lisenssien maksamista varten. Yhteistyösopimuksia ei ole vielä tehty 
minkään seuran kanssa. 

 

Tyttökiekko 

Päivi Luoma ja Ville-Veikko Toivonen valtuutettiin valmistelemaan yhteistyösopimus Lohjan 
Kisaveikkojen kanssa. Länsirannikon alueella pienempien tyttöjen sarjaan Rockets oli ainoa 
ilmoittautunut. Sarja tultaneen järjestämään yhdessä muiden alueiden kanssa. Tyttöjen kausi 
alkaa sunnuntaina 12.8. Vanhempainpalaveri on klo 16 ja jää alkaa klo 17. Syksyn GHD 
päivään on ilmoittauduttu. Leijonakiekkokoulua ja GHD:tä tullaan markkinoimaan yhdessä. 
Luistelukoulu aloitetaan mahdollisesti jo ennen leijonakiekkokoulua. Jo perinteeksi 
muodostunut tyttökiekkoleiri järjestettiin taas Loimaalla. Leirin aikana pukukoppien riittävyys 
asettaa haasteita. Ensi kesän leiriä varten on syytä miettiä, mitä parannusta asian suhteen 
voitaisiin tehdä. 



                                                                     

 

 

 

Hallintokulukorvaus 

Hallintokulukorvauksen suuruutta on jo kyselty. Sen arvioimiseksi pitää ensin saada tietoa, 
paljonko pelaajia kussakin joukkueessa on. Joukkueenjohtajia pyydetään ilmoittamaan 
mahdollisimman pian pelaajamäärät Leena Pietilälle (leena.pietila@rockets.fi). 

 

Joukkueiden asiat 

E-02 joukkue on pitänyt vanhempainpalaverin ja se esittää, että Kirsi Pukkila jatkaa 
joukkueenjohtajana. Rahastonhoitajaksi esitetään Ville Alasta, jolle esitetään annettavaksi 
joukkueen tilin laajat tilinkäyttöoikeudet. Samalla Tiia Iivosen tilinkäyttöoikeudet esitetään 
lopetettavaksi. Johtokunta hyväksyi yllä esitetyt asiat. Joukkueen valmentajana toimii Jukka 
Ilola ja huoltajina Tapani Pukkila sekä Heli ja Reijo Väliharju. Joukkueelle annettiin lupa 
kalenterin tekoon viimevuoden mallin mukaisesti. 

F-03 joukkue on pitänyt vanhempainpalaverin ja se esittää joukkueenjohtajiksi Mikko Salosta 
ja Kimmo Rantasaloa. Rahastonhoitajaksi esitetään Tiia Iiivosta. Joukkueelle tullaan 
avaamaan Osuuspankissa uusi tili. Tilin laajat käyttöoikeudet esitetään annettavaksi Tiia 
Iivoselle. Johtokunta hyväksyi yllä esitetyt asiat. Joukkueen kahvilavastaavana toimii Veera 
Nurmikko, huoltajina Hannu Raatikainen, Kimmo Rantasalo ja Carina Tamminen. 
Vastuuvalmentajana toimii Jari Mäkelä sekä valmentajina Niko Mäkilä ja Pasi Haveri. F-03 
joukkueelle annettiin lupa käyttää omia autoja pelimatkoilla kauden aikana. Joukkue kartoittaa 
mahdollisuutta hankkia joukkueelle uudet peliasut. Joukkueenjohtajille annetaan oikeus 
päivittää Rocketsin kotisivuja 

Mirja Laihon tilinkäyttöoikeudet Lapin Osuuspankissa olevaan tyttöjen esitetään lopetettavaksi. 
Samalla esitetään, että Tuula Koivulalle annetaan laajat tilinkäyttöoikeudet ko tiliin. Johtokunta 
hyväksyi yllä esitetyt asiat. 

Turnauksia järjestetään seuraavasti: C-97 25.8., Edustus 8.9., E-01 15.9. 

 

Nettisivujen päivittäminen 

Joukkueiden nettisivut tulisi päivittää taas ajan tasalle. E02-joukkueelle pitää lisätä oma 
joukkuesivunsa. Sihteeri on yhteydessä Olli Rantalaan asian tiimoilta. Varustepörssissä olevat 
vanhat ilmoitukset poistetaan. 

 

Muut asiat 

LiikU järjestää syksyllä järjestyksenvalvojan peruskurssin. 

Jäähallin siivousta esitetään jatkettavaksi samoin ehdoin kuin viime kaudella. 

 Seuraava kokous pidetään maanantaina 27.8.2012 klo 17:30. 


