
      

 

LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA   PÄÄTÖKSIÄ   
       1/2010 

 
Aika:  ti 19.1.2010 klo 18.30 
Paikka: Domus-Areenan kokoushuone 
 
Läsnä:  Jarmo Sillanpää puheenjohtaja 

Olli Rantala  varapuheenjohtaja 
Tapani Korvenpää jäsen 
Tiina Riikonen  jäsen 
Olli Pitkänen  jäsen  
Harri Rastas  jäsen 
Mari Tamminen jäsen 
Jussi Piki  jäsen 
Markku Ylärakkola jäsen 
Maarit Leppikoski jäsen 
Leena Pietilä  rahastonhoitaja 
Pekka Lehto  taloudenhoitaja 
V-V Toivonen  valmennuspäällikkö 
Riina Levander nuorisovastaava 

  Mari Topi-Hulmi sihteeri 
 

 
 
Valmennusasiat 

Ensi kauden joukkueiden muodostamista ajatellen B-juniori-ikäisille on pidetty tiedotusti-
laisuus Forssassa. C-ikäisille pidetään tiedotustilaisuus Loimaalla ensi viikolla. 

15.2. on seuramme auditointi, jota varten mm. netissä olevat asiakirjat on päivitettävä. 

Fanni Tikakoski ja Marie Reittonen ovat päässeet HPK:n naisten Suomisarjan harjoitus-
rinkiin. 

D-97 joukkueen turnaukselle 28.3. ei myönnetty turnauslupaa, joten tapahtuma pelataan 
harjoituspeleinä. 

 

C-juniorit 

C-juniorijoukkueen sisällä on ollut erimielisyyksiä, jonka seurauksena valmentaja Vesa 
Jauhiainen on eronnut tehtävästään. Todettiin, että joukkueenjohtaja Jussi Piki nauttii 
edelleen johtokunnan luottamuksesta. 

 

Rakettimyynti 

Rakettimyynnissä päästiin noin 90 %:iin tavoitteesta. Ensimmäinen erä sponsorituesta 
on jo joukkueille maksettu, lopputilitys maksetaan helmikuun aikana. Keskusteltiin ra-
kettimyynnin tulevaisuudesta. Joukkueiden tulisi keskustella osallistumisestaan ja sitou-
tumisestaan omissa vanhempainpalavereissa ja ilmoittaa aikomuksistaan Leena Pieti-
lälle. 



      

 

 

Kausijulkaisu 

Seuran kausijulkaisu päätettiin tehdä tänäkin vuonna. Joukkueiden tulee päättää osal-
listuvatko ilmoitusten myyntiin. Jokaisen projektiin osallistuvan joukkueen tulee valita 
keskuudestaan kausijulkaisuvastaava ja ilmoittaa se kausijulkaisutoiminnan puheenjoh-
taja Olli Rantalalle. Olli laittaa vielä viestiä asiasta joukkueenjohtajille. 

 

Välitilinpäätös 

Pekka Lehto esitteli seuran välitilinpäätöksen. Jokaisen joukkueen tiedot oli saatu tänä 
vuonna laskelmiin mukaan. 

 

Muut asiat 

Keskusteltiin grillin savuhaitoista. Olli Rantala ja Olli Pitkänen yrittävät vielä selvittää 
mistä käry johtuu. Ensi kaudeksi grilli siirrettäneen toiseen paikkaan, ja siihen rakennet-
taisiin myös parempi ilmanvaihto. 

Kahvion tarkastuksessa todettiin, että lasivitriinin lasit tulee laittaa kuntoon. 

Muistutettiin, että arkipäivisin kahviota on pidettävä auki klo 17:00 – 20:30. 

Muistutettiin jäähallin pihalla olevasta paperinkeräyslavasta, jonka tuotto tulee seuran 
hyväksi. 

Vieraskirjan negatiivinen kirjoittelu puhututti. Asiattomia viestejä ei saada automaatti-
sesti poistettua. Sivujen ylläpitäjät pyrkivät poistamaan tällaiset viestit manuaalisesti. 
Vieraskirjasta poistetaan vanhemmat viestit. 


