
                                                                     

 

 

LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA  PÄÄTÖKSIÄ 3/2014 

 
 
Aika: to 28.8.2014 klo 17:30 
Paikka: LähiTapiola Areenan kokoushuone 
 
Läsnä: Jarmo Sillanpää puheenjohtaja  
 Teemu Kivinen jäsen 

Tuula Koivula jäsen 
Janne Nurmikko jäsen, nuorisovastaava 
Henry Pietilä  jäsen  
Leena Pietilä  jäsen, rahastonhoitaja 
Petri Pihlajasaari jäsen 
Sami Reunanen jäsen 

 Pekka Lehto  taloudenhoitaja 
Mari Topi-Hulmi sihteeri 

 
Poissa: Pekka Kesseli jäsen  
 Toni Nurminen jäsen 

Kimmo Rantasalo jäsen  
Tommi Pietiäinen valmennuspäällikkö 
 

 
 

 
 

Valmennusasiat 

Valmennuspäällikkö oli estynyt osallistumasta kokoukseen. Tyttöjoukkueen valmentajatiedot 
tulee toimittaa rahastonhoitajalle lisenssimaksujen maksamista varten ja valmennuksen 
kanssa tulee tehdä valmennussopimus. 7 seuran kanssa ollaan tekemässä 
seurayhteistyösopimusta tyttökiekon saralla. GHD-tyttöikäisille on sunnuntaisin treenejä, mutta 
he eivät pelaa sarjassa. 

 

Kausijulkaisutuotot ja jäsenmaksut 

Rahastonhoitaja tilittää kausijulkaisutuotot joukkueille lähiaikoina. 

Joukkueenjohtajia pyydetään tiedottamaan omaa joukkuettaan jäsenmaksujen maksamisesta. 
Pelaajien ja seuran toimihenkilöiden pitää maksaa jäsenmaksu ennen sarjakauden alkua, 
kuitenkin 30.9. mennessä. Jäsenmaksu on viime syyskokouksessa päätetyn mukaisesti 
20€/henkilö, ja se maksetaan seuran tilille 523900-41176 (IBAN: FI 45 5239 0040 0011 76). 
Perhejäsenmaksu on 50 € 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. 



                                                                     

 

 

 

Joukkueiden järjestäytyminen 

99-joukkue on pitänyt vanhempainpalaverin. Joukkueessa ei toimihenkilövaihdoksia, joten 
tilinkäyttöoikeuksiin ei tule muutoksia. Joukkue osallistuu 10.-12.4.2015 Latviassa 
järjestettävään Riga Cup –turnaukseen. 

00-joukkueen vanhempainpalaveri esittää joukkueenjohtajaksi Miikka Holloa ja 
rahastonhoitajaksi Kalle Posoa. Heille esitetään annettavaksi laajat tilinkäyttöoikeudet. 
Samalla Susanna Kulmalan ja Hanna-Maija Huhtamon tilinkäyttöoikeudet esitetään 
lopetettavaksi.  

01-joukkue esittää uudeksi rahastonhoitajaksi Mari Saarta. Hänelle esitetään annettavaksi 
joukkueen laajat tilinkäyttöoikeudet. Samalla Piia Vuorisen tilinkäyttöoikeudet esitetään 
lopetettavaksi. 

04-05 joukkueessa toimihenkilöt jatkavat muuten ennallaan, mutta 05-joukkueen 
joukkueenjohtajaksi esitetään Veli-Matti Elomaata. Kimmo Rantasalo jatkaa 04-joukkueen 
joukkueenjohtajana. 

Tyttöjoukkueen rahastonhoitajaksi esitetään Tuula Koivulaa. Tyttöjoukkueelle avataan 
Loimaan Seudun Osuuspankkiin uusi tili ja Tuula Koivulalle esitetään annettavaksi tiliin laajat 
käyttöoikeudet. 

B- ja 03-joukkueissa toimihenkilövalinnat säilyvät ennallaan. 

Johtokunta hyväksyi kaikki yllä olevat joukkueiden esittämät toimihenkilövalinnat sekä 
pyydetyt muutokset tilinkäyttöoikeuksiin. 

 

Palvelusivuston tietojen päivittäminen 

Joukkueiden tulee välittömästi käydä päivittämässä joukkueiden toimihenkilöiden tiedot 
jääkiekkoliiton palvelusivustolle. 8.9. jälkeen jääkiekkoliitto siirtyy postituksiin näiden 
yhteystietojen kautta. Jokainen henkilö huolehtii omalla sivullaan omista yhteystiedoistaan. 
Lisätietoa www.finhockey.fi.  Joukkueiden tulee kirjata palvelusivustolle kaikki henkilöt, jotka 
tulevat pelien pöytäkirjaan, sillä jatkossa toimihenkilötkin valitaan ohjelman kautta 
pöytäkirjaan. Sihteeri laittaa joukkueenjohtajille viestiä asiasta. B- ja C-joukkueita lukuun 
ottamatta viime vuonna olevat tunnukset ovat edelleen voimassa. Leena Pietilä toimittaa 
tunnukset B- ja C-joukkueille. 

 

Markkinointiryhmän terveiset 

Markkinointiryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 22.8. Kokouksen tärkeimpänä asiana oli 
Sinua varten messut 12.-13.9. Seuran messupaikka on ulkona, todennäköisesti kaukalossa.  
Veli-Matti Elomaa hoitaa teltan. Lisäksi paikalle tuodaan jääkiekkomaali ja musiikkilaitteet. 
Osastolla jaetaan ylimääräiset kausijulkaisut ja kiekkokoulun esitteitä. Perjantaina messuilla 
on 99-joukkueen pelaajia pelipaidat päällä. Ohjelmassa on tutkaan laukaisua ja kerrotaan 
Rocketsin toiminnasta. Lauantaille jaetaan joukkueittain vuoroja. Osastolla tulee olla koko ajan 
kaksi aikuista paikalla. Pelaajat voivat liikkuvat pelipaidat päällä myös koko messualueella. 
Edustuksesta on myös tulossa pelaajia paikalle. Sunnuntaina 14.9. pyritään järjestämään 
tutustumisjää messuilla kiinnostuneille henkilöille. 



                                                                     

 

 

Citymarketin päätyyn on tulossa 5 * 4 m mainoslakana Kiekkokoulusta. Jäähallin päätyyn 
laitetaan samanlainen, mutta hieman pienempi mainoslakana. Ajatuksena on myös, että 
tienvarteen laitetaan taulu, jossa olisi mainos edustuksen pelipäivästä ja alkusyksystä myös 
mainos kiekkokoulusta. Veli-Matti Elomaa suunnittelee taulun toteutuksen. Joka joukkueesta 
olisi hyvä löytää kirjoitustaitoisia henkilöitä, jotka kirjoittaisivat joukkueiden peleistä Loimaan 
Lehteen. Joka joukkueeseen toivotaan myös Facebook–vastaava joka ylläpitäisi joukkueen 
omia FB-sivuja. Sinne voisi laittaa kuvia, videoita ja juttuja joukkueen peleistä. Facebook-
pelisäännöt tulee laatia, jotta käyttö on asiallista ja tarkoituksenmukaista. Joukkueen pelaajilta 
tulee myös pyytää luvat kuvien julkaisemiseksi sivustolla. 

Markkinointi- ja kehitysryhmään toivotaan vielä lisää porukkaa.  

 

Uusien nettisivujen koulutus ja FB-vastaava 

Ensi viikon torstaina 4.9. klo 17.30 J-P Koivisto tulee pitämään koulutusta uusien nettisivujen 
ylläpidosta. Koulutukseen tulee osallistua joka joukkueesta 1-2 hlöä. Oma kannettava on hyvä 
ottaa mukaan. Nettisivujen ylläpitoon saadaan myös kirjalliset ohjeet. Heti koulutuksen jälkeen 
uudet nettisivut otetaan käyttöön. Jäsenrekisteri pysyy samana. 

Seuran Facebook-sivuston vastaavaksi valittiin Martina Jaakkola. Facebook-koulutusta ja 
nettipoliisin luentoa toivottiin järjestettäväksi. 

 

Muut asiat 

Useampi joukkue on tilaamassa Seuran logolla varustetun softshell-takin. CCM treeni/oloasuja 
on myös tulossa tilaukseen. Sovituskoot saadaan ensi viikolla. 

Jäähallille on saatu kuituliittymä sekä uudet palomuurit. Kameravalvonta on asennettu sisä- ja 
ulkotiloihin. Kuvamateriaali säilyy tallessa kaksi viikkoa. Joukkueenjohtajille on tulossa uusi 
tietokone. Kadunvarressa olevan liikennemerkin yhteyteen tulee kyltit ”yksityinen” ja 
”kameravalvonta”.  

Rahastonhoitaja laatii anomuksen arvonlisäverovelvollisuudesta pois pääsemiseksi. Mikäli 
anomus hyväksytään, voisi seuratasolla myydä 8.500 euron edestä verottomasti. Myynti tulisi 
olemaan seuratasolla joukkueiden yhteisiä projekteja, ei yksittäisten joukkueiden. 

Joukkueiden tulee laatia joukkueiden budjetit 15.9. mennessä ja toimittaa ne 
rahastonhoitajalle (leena.pietila@rockets.fi). Rahastonhoitaja laatii niiden pohjalta seuran 
budjetin.  

 

Seuraava kokous pidetään torstaina 25.9. klo 17:30. 

mailto:leena.pietila@rockets.fi

