
      

 

 
 
LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA   PÄÄTÖKSIÄ   

       7/2011 
 
Aika:  ti 9.8.2011 klo 17.30 
Paikka: Domus-Areenan kokoushuone 
 
Läsnä:  Jarmo Sillanpää puheenjohtaja 

Olli Rantala  varapuheenjohtaja 
Olli Pitkänen  jäsen 
Sami Reunanen jäsen 
Toni Nurminen jäsen 
Maarit Leppikoski jäsen 
Ville-Veikko Toivonen jäsen 
Mervi Julku-Tanski varajäsen 
Tiia Iivonen  varajäsen 
Tommi Pietiäinen valmennuspäällikkö 
Pekka Lehto  taloudenhoitaja 
Mari Topi-Hulmi sihteeri 
 

 
Poissa: Tiina Riikonen  jäsen 

Ville Alanen  jäsen 
Harri Rastas  jäsen 
Leena Pietilä  rahastonhoitaja  

   
 

   
Valmennusasiat 

Yhtä valmentajaa lukuun ottamatta entiset valmentajat jatkavat tällä kaudella. Muilla 
paitsi 97 joukkueella on kaksi valmentajaa jo nimettynä. Jari Mäkelä toimii 02-
joukkueen vastuuvalmentajana. Olli Launonen on aloittanut 01-joukkueen valmentaja-
na. Syksyllä alkavaan Leijonakiekkokouluun on valmentajaksi jo lupautunut Samuli 
Ahonen. 

Joka joukkue on jo aloittanut jäätreenit. Syyskuun alusta alkaen jäävuorot vakiintuvat. 
Harjoitusaikojen kellonajat saattavat muuttua, mutta viikonpäivistä pyritään pitämään 
kiinni. 

 

Seurayhteistyösopimus 

Päätettiin jatkaa seurayhteistyösopimusta FoPS junioreiden ja Etelä-Pirkanmaan kie-
kon kanssa. Tommi Pietiäinen ja Jarmo Sillanpää sopivat yhteistyöasioista ko. seurojen 
kanssa. 

 

Leijonakiekkokoulu 

Seuramme on ilmoittautunut mukaan Suomen jääkiekkoliiton Leijonakiekkokouluun. 
Ohjelman tiimoilta saamme jääkiekkoliitolta ohjelmia, koulutusta, tava-
raa/välineitä/harjoituspaitoja. Lisäksi saadaan kolmen vuoden kansiot harjoituksia var-
ten. Leijonakiekkokoulun ohjelma on joka seurassa samanlainen. Seura tukee Lei-



      

 

jonakiekkokoulun toimintaa, jotta kustannus saadaan alhaiseksi ja osallistujamäärä 
saataisiin suureksi. Aktiivisella ja suositulla kiekkokoulutoiminnalla taataan tulevaisuu-
dessa riittävä määrä harrastajia joukkueisiin. 

Leijonakiekkokoulun aloitustapahtumana järjestetään Rocketsin Hockey Day. Mainos-
materiaali ja ilmoittautuminen pyritään saamaan mahdollisimman pian liikkeelle. Tommi 
Pietiäinen selvittää liitolta mitä materiaalia saadaan ja toimittaa sen edelleen seuras-
samme muille toimijoille. Olli Rantala hoitaa nettisivulle mainokset ja mahdolliset video-
klipit/ääniefektit sekä ilmoittautumislomakkeen. Mari Topi-Hulmi hoitaa kouluihin jaetta-
van mainosmateriaalin tulostamisen. Mainosmateriaalin jakamiseen tulee pyytää lupa 
kouluilta ja sen jälkeen kouluille toimitetaan tarvittava määrä kopioita oppilaille jaetta-
vaksi. Lupapyynnöt ja jakelu vastuutettiin seuraavasti: Olli Pitkänen (Mellilä), Mervi Jul-
ku-Tanski ja Mari Topi-Hulmi (kaupunki, Hirvikoski, Alastaro ja Virttaa). Jaettavat luo-
kat: esikoulu, 1., 2. ja 3. luokka. 

Joukkueenjohtajia pyydetään tiedustelemaan joukkueensa pelaajilta halukkuutta osal-
listua Hockey Day –tapahtuman ohjaajiksi ja ilmoittamaan niistä valmennuspäällikölle. 

 

Verottajan terveiset/myynnit 

Johtokunta teki keväällä päätöksen, että seura ei harjoita kulutustavaroiden myyntiä. 
Joukkueiden tulee miettiä korvaavia keinoja harrastustoiminnan rahoittamiseen, jotta 
vanhempien maksamat kausimaksut eivät nouse liian suuriksi. 

 

Kahvion toiminta 

Kahviotoiminta alkaa 29.8. Kahviotoiminnassa olevat joukkueet ovat 97, 98, 99 ja 00. 
Lisäksi 01 ja 02 –joukkueet osallistuvat yhdessä. Edustuksen turnaus on 3.9. Lisäksi 
syyskaudella 98 ja 97 joukkueet järjestävät turnauksen, mikäli saadaan tarpeeksi il-
moittautuneita joukkueita. Harjoituspelit tuovat myös lisää myyntiä kahvioon ja niitä 
suositaankin pidettäväksi. Arki-iltoinakin pystytään järjestämään harjoituspelejä lähialu-
eiden seurojen kesken. Kahvion myyntivalikoimasta ja hinnoista keskusteltiin. Kahvio-
toimikunta pyydetäänkin kokoontumaan ja pohtimaan asiaa. Kahvion viihtyvyyteen tul-
laan myös kauden aikana panostamaan. 

 

Joukkuiden budjetit ja toimintasuunnitelmat 

Joukkueiden tulee laatia toimintasuunnitelmat ja budjetit tulevalle kaudelle. Ne tulee 
toimittaa sihteerille (mari.topi-hulmi@rockets.fi) elokuun aikana. 

 

Kuntosali 

Jäsenille tullaan markkinoimaan jäähallin kuntosalin käyttöä. 

 

Joukkueiden järjestäytyminen 

Johtokunta myönsi Ari Lindellille hänen omasta anomuksestaan eron seuran tilintarkas-
tajan tehtävästä. Uusi tilintarkasta hänen tilalleen valitaan seuran syyskokouksessa. 
98-joukkue on pitämässään vanhempainpalaverissa esittänyt, että Ari Lindell valittaisiin 
joukkueen rahastonhoitajaksi tilikäyttöoikeuksineen. Johtokunta hyväksyi ehdotukset.  
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02-joukkue on pitänyt perustamispalaverin 28.7.2011. Palaveri esittää joukkueenjohta-
jaksi Kirsi Pukkilaa, rahastonhoitajaksi Tiia Iivosta, kahviovastaavaksi Maria Mäkelää ja 
Veera Nurmikkoa. Joukkueen vastuuvalmentajana toimii Jari Mäkelä ja valmentajina 
Niko Mäkilä ja Jukka Ilola. Huoltajina toimivat Toni Kaunisto, Tatu Iivonen ja Jukka Ilo-
la. Johtokunta hyväksyi kaikki yllä esitetyt ehdotukset. 

 

Muut asiat 

 

02-joukkueelle myönnettiin lupa kalenterin tekemiseen. Mainoksia hakiessaan heidän 
tulee ilmoittaa yrityksille, että mainos tulee nimenomaan heidän joukkueen omaan ka-
lenteriin. Kalenteri ei saa kilpailla seuran oman kausijulkaisun mainosmyynnin kanssa. 

Edustuksen sponsoreina toimivilta yrityksiltä ei mainoksia saa hakea. Yritykset ovat: 
Rautia, OP, Vallox, Lähi-Vakuutus ja Laatuauto. 

Pelipassit kaudelle 2011-2012 tulee lunastaa aiemmasta poiketen jo 31.8 mennessä, 
jotta tulevat takautuvasti voimaan 1.7.2011 alkaen. Pelipassi tulee kuitenkin lunastaa 
ennen ensimmäistä peliä. Joukkueenjohtajien tulee huolehtia, että kaikilla joukkueen 
pelaajilla ja toimihenkilöillä on tarvittavat pelipassit lunastettuina. Tarkemmat tiedot pe-
lipassin hankkimisesta ja hinnoista löytyy jääkiekkoliiton sivuilta. 

 

99-,  98- ja tyttöjoukkueille myönnettiin lupa käyttää omia autoja kauden 2011-2012 pe-
limatkoilla. 

 

Seuraava johtokunnan kokous pidetään tiistaina 23.8. klo 17:30. 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:04 

 


