
 

 
 

 

LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA  PÄÄTÖKSIÄ 4/2015 

 
 
Aika: ti 12.5.2015 klo 17:30 
Paikka: LähiTapiola Areenan kokoushuone 
 
Läsnä: Jarmo Sillanpää puheenjohtaja  

Tommi Pietiäinen valmennuspäällikkö  
Pekka Kesseli jäsen 

 Sami Reunanen jäsen 
Henry Pietilä  jäsen 

 Petri Pihlajasaari jäsen 
Janne Nurmikko jäsen, nuorisovastaava  
Leena Pietilä  jäsen, rahastonhoitaja  
Veli-Matti Elomaa jäsen 
Ville-Veikko Toivonen jäsen 
Pekka Lehto  taloudenhoitaja 
Sanna Marjamäki varajäsen 
Mari Topi-Hulmi sihteeri 
Tero Järvinen (3. divarijoukkueen asiakohta) 

 
Poissa: Teppo Suonpää jäsen 
 Toni Nurminen jäsen 
   
 
 
  

 
Kauden 2015-2016 joukkueet 

Tero Järvinen on kartoittanut 3.divarijoukkueen perustamismahdollisuutta. Tällä hetkellä 
joukkueen vahvuus on jo 26 pelaajaa. Joukkueen toimintasuunnitelma kaudelle on: 

 24 peliä, harjoituksia syksyllä 28 ja keväällä maaliskuun loppuun kestävällä kaudella 12 

 Pelipaita-asia on vielä työnalla, vaihtoehtoina edustuksen vanhat pelipaidat, Rakettien 
pelipaidat tai uudet. 

 Vieraspelimatkat omilla autoilla, yksi matka bussilla. 

 Harjoituspaidat on hankittava, välineet 200 euroa, muut kulut 300 euroa. 

Pelaajat hoitavat itse lisenssi- ja vakuutusmaksunsa. 21 kanssa on jo 
pelaajasopimuksetkin allekirjoitettu ja loput allekirjoitetaan lähiaikoina. Joukkueessa 
pelaaminen on tasapuolista kaikkien kesken. Erillistä valmennusta ei ole, vaan Tero 
Järvinen ja Pekka Kesseli (+ yksi myöhemmin nimettävä) hoitavat valmennuksen 
pelaamisen ohella. Jari Tamminen on lupautunut huoltajaksi, Seppo Lähteenmäki ja 
Kimmo Hakala toimitsijoiksi. Jokainen pelaaja lisäksi hoitaa vuorollaan toimitsijan pelin. 

 

Kauden 2015- 2016 sarjaan ilmoitettavat joukkueet sekä ilmoittautumisen yhteydessä 
ilmoitettavat valmentajat ja joukkueenjohtajat: 

 edustus (valmentaja Esa Säteri, jojo Tapani Korvenpää) 



 

 
 

 

 3. divari (valmentaja Pekka Kesseli, jojo Tero Järvinen) 

 B2-99 mestis (valmentaja Juha-Matti Salminen, jojo Ismo Salminen) 

 C-00 mestis (valmentaja Tommi Pietiäinen, jojo Miikka Hollo) 

 C2-01 A (valmentaja Olli Launonen, jojo Tiina Rajala) 

 D2-03 A (valmentaja Niko Mäkilä, jojo Mikko Salonen) 

 E-04 AAA (valmentaja Janne Nurmikko, jojo Mikko Salonen) 

 E-04 A (valmentaja Juha-Matti Salminen, jojo Kimmo Rantasalo) 

 E2-05 AA (valmentaja Juha-Matti Salminen, jojo Kimmo Rantasalo) 

F-junioreiden, leijonaliigan, tyttöjen ja naisten sarjailmoittautumiset ovat syksyllä. F-
junioreiden valmentaja on Tuomas Nurminen ja jojo Veli-Matti Elomaa.  

Pelaajaliikennesopimukset (aiemmin seurayhteistyösopimus) on tehtävä elokuun aikana. 

 

Tilinpäätös 

Taloudenhoitaja esitteli seuran tilinpäätöksen. Johtokunta hyväksyi tilinpäätöksen ja paikalla 
olleet jäsenet allekirjoittivat sen. Rahastonhoitaja toimittaa tilinpäätöksen 
toiminnantarkastajalle. 

Muutamille joukkueille tuli jäämaksuja sekä turnauskuluja vielä toukokuun puolella 
maksettavaksi, jotka jäävät seuraavan tilikauden maksuiksi. Tällaiset kuluerät kuitenkin 
toistuvat vuodesta toiseen, joten se ei tilinpäätöslukuja juurikaan muuta. 

Seuran kevätkokous pidetään tiistaina 9.6. klo 17.30 jäähallilla. 

 

Muut asiat 

 Syksyksi on suunnitteilla kolme turnausta ja niistä lähetetään anomukset Jääkiekkoliittoon 

 D-03 joukkue 29.8.2015 

 E-05 joukkue 5.9.2015 

 E-04 joukkue 12.9.2015 


