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Paikka: Domus-Areenan kokoushuone 
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Mari Tamminen jäsen 
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Maarit Leppikoski jäsen 
Leena Pietilä  rahastonhoitaja 
Pekka Lehto  taloudenhoitaja 
Riina Levander nuorisovastaava 

  Mari Topi-Hulmi sihteeri 
 
 
Valmennusasiat 

Valmennuspäällikön määräaikainen työsopimus päättyy 30.4. Johtokunta vastaa, että 
valmennuspäällikön tehtäviin kuuluvat asiat tulevat hoidettua kesän ajan. Joukkueiden 
toimihenkilöiden on huolehdittava omien rutiiniasioiden sujumisesta kesäkuukausien ai-
kana. Sarjoihin ilmoittamisen hoitaa johtokunta. 

Juniorivalmennuspäällikön osa-aikainen toimi päätettiin laittaa julkiseen hakuun. Työso-
pimus tehdään ajalle 1.8.2010 – 30.4.2011. Valmennuspäällikkö toimii pääasiassa D1 
ikäisten ja sitä nuorempien parissa. Työpaikkailmoitus laitetaan Kiekkolehteen ja 
Rocketsin nettisivuille. Hakemukset 31.5. mennessä. Sihteeri hoitaa ilmoitukset lehteen 
ja nettisivuille. Puheenjohtaja tiedustelee vielä mahdollisuutta saada ESR-rahoitusta 
valmennuspäällikön palkkaukseen. 

Seuran käyttöön on laadittu pelaajasopimuskaavake. Sitä voivat joukkueet halutessaan 
käyttää. Varsinkin vanhempien joukkueiden sekä Forssa-Loimaa yhdistettyjen joukkueiden 
olisi hyvä laatia kirjalliset pelaajasopimukset ennen kesäharjoittelun alkua. 

 

Tilinpäätösasioita 

Joukkueiden rahastonhoitajien on toimitettava ajalta 1.1. – 30.4.2010 olevat tiliotteet ti-
liöityinä Pekka Lehdolle mahdollisimman pian kuun vaihtumisen jälkeen, viimeistään 
perjantaina 7.5. Olli Pitkäselle on toimitettava joukkueiden toimintakertomukset 15.5. 
mennessä. Olli laittaa siitä sähköpostia myös suoraan joukkueenjohtajille. Kevätkokous 
saataneen pidettyä viikolla 23 tai 24. Toivottiin, että viimeiset jäämaksulaskut halliyhti-
öltä saataisiin huhtikuun puolella. Joukkueet huolehtivat, että tälle kaudelle kuuluvat 
laskut saadaan mahdollisuuksien mukaan maksettua viimeistään 30.4., jotta kulut kir-
jautuvat oikealle tilikaudelle. 

 



      
 

 

Leijonien avustus ja siivous 

LC Loimaa on myöntänyt avustuksen Loimi-Kiekolle. Avustuksen saaminen edellyttää 
osallistumista LC Loimaan järjestämiin siivoustalkoisiin, jotka pidetään maanantaina 
3.5. Kokoontuminen K-Supermarketin pihalla klo 18.00. Tänä vuonna avustus osoite-
taan Edustus + A –joukkueelle, jonka pelaajat myös osallistuvat siivoukseen. Olli Pit-
känen tiedottaa asiasta pelaajille. 

 

Muut asiat 

Käsiteltiin palkitsemisen perusteluita koskeva kirje. Puheenjohtaja vastaa kyselyn lä-
hettäjälle. 

 

Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 5.5.2010 klo 18.00. 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15. 


