
                                                                     

 

 

LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA  PÄÄTÖKSIÄ 6/2014 

 
 
Aika: ma 8.12.2014 klo 17:30 
Paikka: LähiTapiola Areenan kokoushuone 
 
Läsnä: Jarmo Sillanpää puheenjohtaja  

Janne Nurmikko jäsen, nuorisovastaava 
Petri Pihlajasaari jäsen 
Henry Pietilä  jäsen 
Leena Pietilä  jäsen, rahastonhoitaja 
Veli-Matti Elomaa jäsen 
Ville-Veikko Toivonen jäsen 
Teppo Suonpää jäsen 
Mari Topi-Hulmi sihteeri 

 
Poissa: Tommi Pietiäinen valmennuspäällikkö 

Toni Nurminen jäsen 
Pekka Kesseli jäsen 
Sami Reunanen jäsen 
Pekka Lehto  taloudenhoitaja 

 
 
 
Johtokunnan järjestäytyminen 

Johtokunta valitsi seuran varapuheenjohtajaksi Janne Nurmikon, sihteeriksi Mari Topi-Hulmin 
ja rahastonhoitajaksi Leena Pietilän. 

 
Seuran toimikuntien vetäjiksi valittiin: 

Joukkueenjohtajat: Pekka Kesseli 
Valmennus- ja koulutus: Tommi Pietiäinen 
Oheispalvelut: Pirjo Kivinen 
Talous: Pekka Lehto 
Edustusjoukkue: Harri Vaaranmaa 
Yhteiskuntasuhteet ja markkinointi: Jarmo Sillanpää 
Luistelu-/kiekkokoulu: Tommi Pietiäinen 
Kausijulkaisu: Olli Rantala ja Sanna Marjamäki 
Nuorisovastaava: Janne Nurmikko 

 

Lisäksi sovittiin seuraavasta tehtävänjaosta: 

Ulkoinen tiedottaminen: Pekka Lehto 
Sisäinen tiedottaminen: Mari Topi-Hulmi 
Seuran toimistoasiat: Leena Pietilä 
Talous (budjetti, avustukset, veroilmoitus): Leena Pietilä 
Toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen laatiminen: Pekka Kesseli 
Kausijulkaisun talouden hoitaa Leena Pietilä 
Seuran dokumenttien ajan tasalla pitäminen: Tiia Iivonen ja Irina Talvinen 



                                                                     

 

 

Seuran jäsenrekisterin käyttäjätunnusten ja sähköpostiosoitteiden hallinnointi: Olli Rantala 
Seuran jäsenrekisterin päivittäminen: Leena Pietilä 

 

Valmennusasiat 

Valmennuspäällikön tulee tehdä valmentajasopimukset kuntoon valmentajien kanssa sekä 
tarkistaa puuttuvien osalta valmentajien rikosrekisteriotteen voimassaolo välittömästi. Jatkossa 
valmentajasopimukset tulee tehdä heti kauden alussa viimeistään 15.8. mennessä. 

 

Joukkueiden järjestäytyminen 

Johtokunta nimitti tyttöjoukkueen (Mimmit) joukkueenjohtajaksi Veli-Matti Elomaan sekä 
rahastonhoitajaksi Juha Mäenpään. Juha Mäenpäälle annetaan Mimmien tiliin laajat 
tilinkäyttöoikeudet sekä verkkopankkitunnukset. 

Johtokunta hyväksyi HC Lokin esityksen, että Dina Varjamon tilalle rahastonhoitajaksi 
nimitetään Jari Saarinen. Jari Saariselle annetaan HC Lokin tiliin laajat tilinkäyttöoikeudet sekä 
verkkopankkitunnukset. Dina Varjamon tilinkäyttöoikeudet lopetetaan. 

Johtokunta hyväksyi, että Leena Pietilälle annetaan seuran nimenkirjoitusoikeus. 

 

Muut asiat 

Kuntosali on viime aikoina ollut todella epäsiisti ja paikkoja sekä välineitä on rikottu. Samoin 
pukukopeissa on epäjärjestystä sekä paikkoja on rikottu. Kuntosali tulee pitää lukittuna. Mikäli 
valmentajan tai huoltajan avain ei tällä hetkellä toimi, sen aktivoimista voi pyytää Risto 
Varjamolta tai Jarmo Sillanpäältä. Kuntosalin puolella ateriointi on ehdottomasti kielletty. 
Kuntosalille ei saa mennä ulkojalkineilla. Jokaisen jäähallilla olijan on puututtava 
havaitsemiinsa väärinkäytöksiin. Jäähallin huoneentaulut päivitetään. 

Päätettiin, että johtokunta pyytää joukkueet palaveriin, johon joka joukkueesta tulee osallistua 
joukkueenjohtaja sekä huoltaja. Palaverissa käydään läpi yleisiä käyttäytymissääntöjä sekä 
mietitään toimenpiteitä niiden toteutumiseksi. Kokous pidetään keskiviikkona 17.12. klo 19:15 
jäähallin neuvotteluhuoneessa. Joukkueille annetaan ennakkotehtäväksi miettiä seuraavia 
asioita, joita käsitellään palaverissa 

 Kuntosalin siivouksen järjestäminen (siivouspalvelun ostaminen ulkopuolelta, kustannus 
noin 1500 euroa/kausi, joukkueet siivoavat vuoroviikoin tai joku muu vaihtoehto) 

 Junioritoiminnan sääntöjen päivitystarpeet (säännöt löytyvät seuran nettisivuilta) 

 Muita palaverissa käsiteltäväksi haluamiaan aiheita 

 

Joukkueita pyydetään täydentämän nettisivuillensa kaikkien joukkueen toimihenkilöiden 
yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite). 

Kausijulkaisua varten kaikki joukkueet valokuvataan. Leena Pietilä sopii valokuvaajan kanssa 
järjestelyistä. Kausijulkaisuun tulevia juttuja on joukkueiden jo hyvä alkaa kirjoittamaan. Joka 
joukkueen tulee nimetä kausijulkaisuvastaava ja ilmoittaa henkilön tiedot Sanna Marjamäelle. 

Johtokunnan kokousajankohdat toivotaan laitettavan jatkossa nettisivun uutisiin. 



                                                                     

 

 

Leena Pietilä tekee patentti- ja rekisterihallitukselle tarvittavat muutokset seuran 
sääntömuutoksista, toimihenkilöistä ja nimenkirjoitusoikeuksista. 

Seuraava johtokunnan kokous pidetään tarvittaessa keskiviikkona 17.12. heti 
joukkuepalaverin jälkeen. 


