
 

 
 

 

LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA  PÄÄTÖKSIÄ 6/2015 

 
 
Aika: ti 6.10.2015 klo 17:30 
Paikka: LähiTapiola Areenan kokoushuone 
 
Läsnä: Jarmo Sillanpää puheenjohtaja  

Tommi Pietiäinen valmennuspäällikkö (saapui 18:25, poistui 18:45) 
Leena Pietilä jäsen, rahastonhoitaja  
Toni Nurminen jäsen (poistui 18:35) 

 Sami Reunanen jäsen 
Teppo Suonpää jäsen 
Petri Pihlajasaari jäsen (saapui 18:25) 
Tuula Koivula varajäsen 
Pekka Lehto taloudenhoitaja 
Mari Topi-Hulmi sihteeri 

 
Poissa: Janne Nurmikko jäsen, nuorisovastaava  

Veli-Matti Elomaa jäsen 
Ville-Veikko Toivonen jäsen  
Pekka Kesseli jäsen  
Henry Pietilä jäsen  

  
 
 

Seuran talous 

Rahastonhoitaja oli laatinut joukkueiden budjettien pohjalta seuran budjetin. 
Toimistomaksun suuruudeksi päätettiin 150 euroa/pelaaja (joukkueet, jotka eivät olleet 
mukana kausijulkaisussa) ja 140 euroa/pelaaja (kausijulkaisussa mukana olleet 
joukkueet).  

Syyskaudella laskutetaan 90 euroa/pelaaja. Alkuvuodesta tarkistetaan vielä tilanne ja 
keväällä perittävää summaa voidaan vielä tarpeen mukaan muuttaa. 

 

Jäsenmaksut 

Jäsenmaksuja on vielä paljon maksamatta. Puuttuvat jäsenmaksut tulee maksaa 
välittömästi seuran tilille 523900-41176 (IBAN: FI 45 5239 0040 0011 76). 
Jäsenmaksu on viime syyskokouksessa päätetyn mukaisesti 20€/henkilö tai 
perhejäsenmaksu 50 €/perhe. 

 

Joukkueiden asiat 

Rockets 00-joukkueen tilin FI53 5239 0020 0793 66 tilinkäyttöoikeudet poistetaan 
Kalle Posolta. Merja Löyttymäelle myönnetään laajat tilinkäyttöoikeudet tähän tiliin.  



 

 
 

 

Rockets 04-joukkueen tiliin FI98 5239 0020 0488 74 myönnetään Kari Rämölle laajat 
tilinkäyttöoikeudet.  

Rockets Naiset- joukkueen tiliin FI24 5239 0020 1032 65 myönnetään Leena Pietilälle 
laajat tilinkäyttöoikeudet. 

B2-99 on pitänyt vanhempainpalaverin ja valinneet joukkueen toimihenkilöt. Aiemmin 
toimineet toimihenkilöt jatkavat seuraavin muutoksin: toiseksi joukkueenjohtajaksi 
valittiin Petri Martti ja kahviovastaava Sanna Marjamäen tilalle valittiin Irina Talvinen. 

C-00 -joukkueen yhtenä huoltajana toimii Marko Mäki. Joukkue on hankkimassa uudet 
pelipaidat, vanhat pelipaidat tulee toimittaa seuran varustevastaava Petri 
Pihlajasaarelle. 

Naisjoukkueen joukkueenjohtajana toimii Tom Wuori. 

Olli Rantala koordinoi joukkueiden valokuvauksen lähiaikoina. 

05-04 joukkue on pyytänyt lupaa hankkia yhtenäinen verryttelypuku sekä myydä 
pukuun mainoksia. Seura-asusteiden periaatteista käytiin vilkasta keskustelua. Koska 
kokouksesta oli poissa monta johtokunnan jäsentä, päätettiin asusteasia jättää 
seuraavan kokouksen käsiteltäväksi. 

Huoltajakoulutusta tullaan järjestämään marraskuussa, Teppo Suonpään järjestelee 
asiaa. Lisätietoa koulutuksesta tulee myöhemmin. 

 

Syyskokous 

Seuran syyskokous pidetään maanantai 9.11. klo 18.00, kokouksessa kahvitarjoilu. 
Johtokunnasta erovuorossa ovat seuraavat henkilöt (varajäsen suluissa): Janne 
Nurmikko (Merja Rantomaa), Petri Pihlajasaari (Mikko Leppämäki), Henry Pietilä 
(Timo Lehtonen), Toni Nurminen (Esa Ruohomäki), Leena Pietilä (Hanna-Maija 
Huhtamo). Syyskokouksessa käsitellään myös seuran toimintasuunnitelma. Tämän 
laatimiseksi joukkueenjohtajia pyydetään pikaisesti toimittamaan joukkueiden 
toimintasuunnitelmat Pekka Kesselille (pekka.kesseli@rockets.fi). 
Toimintasuunnitelmassa pitää vähintään olla tiedot joukkueen pelaajien määrästä, 
pelattavasta sarjatasosta sekä harjoittelun määrästä. Lisäksi suunnitelmaan on hyvä 
laittaa tietoa turnauksista, joihin joukkue osallistuu sekä muut tiedossa olevat 
aktiviteetit. 

 

Muut asiat 

Jäähallin tienpäähän on tulossa korkea toteemi, jossa mainostetaan edustuksen 
pelejä ja mahdollisesti B2-junioreiden ja naisten pelejä. 

Jäähalliyhtiö on kokouksessaan päättänyt, että ensi kesänä pidetään jäähallissa jää 
koko kesäkauden. Jäähalliyhtiön kokouksessa päätettiin myös, että kahvion vuokraa ei 
nosteta, mutta kahvion oma vedenkäyttö, jätehuolto ja sähkö laskutetaan seuralta. 
Kustannusten noususta johtuen johtokunta ehdottaa, että kahvion hintoja tarkistetaan 
ainakin kahvin ja makkaran osalta. 



 

 
 

 

Seuraava kokous pidetään tiistaina 20.10. klo 18.00. Kokouksessa käsitellään mm. 
seura-asusteiden periaatteista. 

 


