
                                                                     

 

 

 
LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA  PÄÄTÖKSIÄ 10/2011 

 
Aika: to 13.10.2011 klo 17.30 
Paikka: Domus-Areenan kokoushuone 
 
Läsnä: Jarmo Sillanpää puheenjohtaja 

Olli Rantala  varapuheenjohtaja 
Olli Pitkänen  jäsen  
Tiina Riikonen jäsen 
Sami Reunanen jäsen 
Maarit Leppikoski jäsen  
Ville Alanen  jäsen  
Mervi Julku-Tanski varajäsen 
Tommi Pietiäinen valmennuspäällikkö 
Leena Pietilä  rahastonhoitaja  
Pekka Lehto  taloudenhoitaja 
Mari Topi-Hulmi sihteeri 

 
 

Poissa: Harri Rastas  jäsen  
Ville-Veikko Toivonen jäsen  
Toni Nurminen jäsen 
 
 
 

 
Valmennuspäällikön asiat 

Joukkueiden kausi on lähtenyt hyvin käyntiin. 02-joukkuetta lukuun ottamatta jokaisen 
joukkueen sarjapelit ovat alkaneet. 02-joukkueen pelaama lähiliiga käynnistyy lokakuun lopussa. 

Maalivahtijäitä on pidetty entiseen malliin. 

Girls’ Hockey Day –tapahtumassa oli 9 tyttöä joista 3-4 uutta. Tapahtumassa ohjaajina oli kolme 
pelaajaa SM-liigasta. Tapahtumaan osallistuneet uudet tytöt jatkavat leijonakiekkokoulussa. 

Leijonakiekkokoulu käynnistyi 8.10. Ensimmäisellä kerralla osallistujia oli noin 90. Pari ilmoitti 
tapahtuman jälkeen lopettavansa, vastaavasti pari uutta on sen jälkeen ilmoittautunut. Ohjaajia 
jäällä oli 13. Leijonakiekkokoululaiset jaetaan jatkossa kahteen ryhmään iän ja taitotason mukaan. 
Pienempien ryhmässä on tällä hetkellä 52 ja vanhempien 37. Leijonakiekkokoululaisille hankitaan 
kaikille mailat. Paidat saadaan Jääkiekkoliitolta vasta joulukuussa. Leijonakiekkokoululaisille on 
kolmeksi ensimmäiseksi kerraksi otettu Tapiolan ryhmävakuutus. Sen jälkeen kaikille hankitaan 
jääkiekkoliiton lisenssi. Leijonakiekkokoulun laskut lähetetään postitse kotiosoitteeseen. 

 

Syyskokous 

Seuran syyskokous pidetään tiistaina 15.11.2011 klo 17:30. Johtokunnasta erovuorossa ovat 
seuraavat henkilöt (varajäsen suluissa): Mari Topi-Hulmi (ero myönnetty aiemmin) (Mervi Julku-
Tanski), Olli Rantala (Olli-Pekka Rastas), Tiina Riikonen (Kimmo Hakala), Maarit Leppikoski (Jyrki 
Heikkilä), Toni Nurminen (Mikko Leppämäki), Ville-Veikko Toivonen (Olavi Kalliomäki). Näihin 



                                                                     

 

 

kuuteen paikkaa valitaan syyskokouksessa johtokunnan jäsenet, joiden toimintakausi kestää 
kaksi vuotta. 

Johtokunta päätti esittää syyskokoukselle, että seuran urheilulajit ovat jääkiekko, rullakiekko ja 
ringette. Seura jatkaa jäsenyyksiä Suomen Jääkiekkoliitto ry:ssä, Lounais-Suomen Liikunta ja 
Urheilu ry:ssä sekä Suomen Ringetteliitto ry:ssä. Seuran jäsenmaksut pysytetään entisellään, 
jäsenmaksu 10 e, perhejäsenmaksu 30 e ja kannattajajäsenmaksu 100 e. Liittymismaksua ei 
edelleenkään peritä.  

Johtokunta myös esittää syyskokoukselle, että seuraa edustaa järjestöjen ja yhteisöjen 
kokouksissa puheenjohtaja, valmennuspäällikkö, sihteeri tai joku muu johtokunnan jäsen.  

Sihteeri hoitaa syyskokouksen ilmoituksen lauantain 29.10. Loimaan Lehteen. 

 

Ensiapukurssi 

Tarjous EA1-kurssin pitämisestä on saatu. Olli Pitkänen laittaa vielä joukkueille viestiä kurssista. 
Joka joukkueessa pitää olla ensiapukurssin käynyt huoltaja.  

 

Rakettimyynti 

Rakettimyyntiin kaivattaisiin myyntipaikkakohtaisia vastuuhenkilöitä. Henkilöllä pitää olla 
vastaavan tutkinto suoritettuna. Seurassa on 9 raketti- tai ilotulitemyynnin vastaavan tutkinnon 
suorittanutta henkilöä. 

 

Muut asiat 

Netissä olevat pelaajakortit tulee päivittää. Joukkueenjohtajien tulee pyytää pelaajilta ajantasaiset 
tiedot ja päivittää ne nettisivuille. 

Pekka Pietilää pyydetään taas kuvaamaan joukkueet. Olli Rantala hoitaa aikataulutuksen. 

Seuraava johtokunnan kokous pidetään torstaina 10.11.2011 klo 17:30. 


