
      

 

LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA   PÄÄTÖKSIÄ   
       9/2010 

 
Aika:  ti 3.8.2010 klo 18.00 
Paikka: Domus-Areenan kahvio 
 
Läsnä:  Jarmo Sillanpää puheenjohtaja 

Olli Rantala  varapuheenjohtaja 
Tapani Korvenpää jäsen 
Tiina Riikonen  jäsen 
Olli Pitkänen  jäsen  
Harri Rastas  jäsen 
Mari Tamminen jäsen 
Maarit Leppikoski jäsen 
Tiia Iivonen  varajäsen 
Leena Pietilä  rahastonhoitaja 
Pekka Lehto  taloudenhoitaja 
Riina Levander nuorisovastaava 

  Mari Topi-Hulmi sihteeri 
 

Poissa: Markku Ylärakkola jäsen  
 

 
 
Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Pöytäkirja hyväksyttiin sillä muutoksella, että edellisen kauden (2009-2010) hallintoku-
lukorvaus oli 120 €/pelaaja, eikä 115 € kuten pöytäkirjaan oli merkitty. 

 

Valmennusasiat ja valmennuspäällikkö 

Valmennussopimukset on tehty edustuksen, A-, 97- ja -98 joukkueiden valmentajien 
kanssa. -00 ja -01 joukkueiden valmentajien kanssa asiat on sovittu, mutta sopimukset 
vielä puuttuvat. -99-joukkueen valmentajan kanssa neuvottelut ovat kesken. 97-
joukkueen uudet valmentajat ovat Teemu Mäki ja Einari Onnela. 

Kai Ortio on perunut tulonsa valmennuspäälliköksi. Valmennuspäällikön rekrytointipro-
sessi on siis edelleen kesken. 
 

B-teamin ensimmäiset harjoitukset ovat alkuviikosta. Samaan aikaan pidetään myös 
vanhempainpalaveri, jossa mietitään B-teamin toimintaa jatkossa. 

 

Kuntosalin käyttö 

Kierrettiin katsomassa kuntosalille tähän mennessä hankitut laitteet. Päätettiin hankkia 
vielä käsipainosarja 5-30 kg sekä elektroninen lukko jäähallin ulko-oveen ja kuntosalil-
le. Tapani Korvenpää nimettiin kuntosalin isännöitsijäksi ja hän vastaa myös avainten 
antamisesta. Jokaiselle joukkueelle annetaan yksi avain. Lisäavaimia voi lunastaa Ta-
pani Korvenpäältä 15 euron panttia vastaan. Pantti maksetaan takaisin, kun avaimen 
palauttaa. Ylä- ja alataljan hankinta siirrettiin myöhemmäksi, kun nähdään tarkemmin, 
mikä on kuntosalin käyttöaste. 

 



      

 

 

Kuntosali on jokaisen seuran joukkueen käytössä. Lisäksi kuntosalia saavat käyttää 
seuran jäsenmaksunsa maksaneet muutkin jäsenet. Kuntosalin käyttömaksu muilta 
kuin pelaajilta on 50 euroa/vuosi, lisäksi tulee maksaa avaimesta panttimaksu 15 eu-
roa. Seuran ulkopuoliset eivät kuntosalia voi käyttää. 

Kuntosalin siivous pitää hoitaa seuran omin voimin, Tapani Korvenpää lupasi tiedustel-
la tähän työhön muutaman pelaajalta. 

 

Kärkiryhmän liittyminen yhdistykseen 

Harrasteporukka Kärkiryhmä siirtyy seuran jäseneksi. Sarjaa he eivät pelaa. 

 

Jäävuorot 

Jäävuorolistan tekemistä varten joukkueiden tulee tämän viikon aikana ilmoittaa Jarmo 
Sillanpäälle toivomus harjoituspäivistä, montako kertaa viikossa harjoittelevat sekä tieto 
milloin aloittavat jääharjoittelun. Monelta joukkueelta nämä tiedot ovat jo tulleetkin. 

 

Muut asiat 

Pukuhuoneiden (ml. vessat, suihkutilat ja sauna), yleisövessojen sekä käytävän siivous 
voitaisiin antaa yhden tai kahden joukkueen hoidettavaksi korvausta vastaan. Siivous 
suoritetaan kaksi kertaa viikossa, maanantaisin sekä loppuviikosta. Asiasta kiinnostu-
neet joukkueet voivat ottaa yhteyttä Jarmo Sillanpäähän. Kahvion vessojen siivous 
kuuluu kahviovuorolaisille. 

97-joukkue on pitänyt vanhempainpalaverin ja esittää joukkueen toimihenkilöiksi seu-
raavia: joukkueenjohtaja Minna Lehtinen, rahastonhoitaja Aki Nokso-Koivisto, kahvila-
vastaavat Päivi Nokso-Koivisto sekä Sirpa Tamminen, huoltajat Esa Ruohomäki, Matti 
Sairanen ja Ilkka Koskinen. Minna Lehtiselle anotaan joukkueen tilin laajoja tilinkäyttö-
oikeuksia. Pasi Mäkiön tilinkäyttöoikeus esitetään lopetettavaksi. Johtokunta hyväksyi 
edellä esitetyt henkilövalinnat sekä tilinkäyttöoikeudet. 

Jarmo Sillanpää tiedustelee grillipaikan paremman ilmanvaihdon kustannuksia. 

Seurayhteistyösopimus Forssan kanssa on allekirjoitettu. Sopimus kattaa joukkueet B-
junioreista nuorempiin asti sekä nais-/tyttöjoukkueet. 

 


