
                                                                     

 

 

 
LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA  PÖYTÄKIRJA 12/2011 
 
Aika: ti 22.11.2011 klo 17.30 
Paikka: Domus-Areenan kokoushuone 
 
Läsnä: Jarmo Sillanpää puheenjohtaja 

Harri Rastas  jäsen 
Mikko Leppämäki jäsen 
Irina Talvinen jäsen  
Sami Reunanen jäsen 
Maarit Leppikoski jäsen  
Toni Nurminen jäsen 
Jarkko Littunen jäsen 
Leena Pietilä  jäsen, rahastonhoitaja  
Tommi Pietiäinen valmennuspäällikkö 
Pekka Lehto  taloudenhoitaja 
Mari Topi-Hulmi sihteeri 

 
 

Poissa: Olli Pitkänen  jäsen  
Ville Alanen  jäsen 
 

 

Johtokunnan järjestäytyminen 

Johtokunta valitsi seuran varapuheenjohtajaksi Ville Alasen, sihteeriksi Mari Topi-Hulmin ja 
rahastonhoitajaksi Leena Pietilän. 

 
Seuran toimikuntien vetäjiksi valittiin: 

Joukkueenjohtajat: Olli Pitkänen 
Valmennus- ja koulutus: Tommi Pietiäinen 
Oheispalvelut: Maarit Leppikoski ja Irina Talvinen 
Talous: Pekka Lehto 
Edutusjoukkue: Harri Mäkelä 
Yhteiskuntasuhteet ja markkinointi: Jarmo Sillanpää 
Luistelu-/kiekkokoulu: Tommi Pietiäinen 
Kausijulkaisu: Ville Alanen 
Nuorisovastaava: Päivi Luoma 

 

Lisäksi sovittiin seuraavasta tehtävänjaosta: 

Ulkoinen tiedottaminen: Pekka Lehto 
Sisäinen tiedottaminen: Mari Topi-Hulmi 
Seuran toimistoasiat: Leena Pietilä 
Talous (budjetti, avustukset, veroilmoitus): Leena Pietilä 
Toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen laatiminen: Olli Pitkänen 
Kausijulkaisutoimikuntaa konsultoi tarvittaessa Olli Rantala 
Kausijulkaisun talouden hoitaa Leena Pietilä 



                                                                     

 

 

 
Seuran dokumenttien ajan tasalla pitäminen: Tiia Iivonen ja Irina Talvinen 
Seuran jäsenrekisterin käyttäjätunnusten ja sähköpostiosoitteiden hallinnointi: Olli Rantala ja 
Tommi Pietiäinen 
Seuran jäsenrekisterin päivittäminen: Leena Pietilä ja Mari Topi-Hulmi 

 

Valmennusasiat 

Aki Varjamo on siirtynyt 00-joukkueen valmentajaksi. 98-joukkueen toisena valmentajana 
toimii Marko Laaksonen. 

Keskusteltiin liiton länsirannikon alueen tiedottamisen puutteista. Tämä on hyvä ottaa esille 
myös seuratilaisuudessa 23.11. 

 

Seuran talous 

Joukkueille on lähetetty toimistomaksun 1. erän laskut (50 €/pelaaja). Harrastejoukkueille 
lähetettiin 150 euron toimistomaksulasku. 

 

Seuratilaisuus 

Jääkiekkoliiton seuratilaisuus pidetään Loimaalla keskiviikkona 23.11. Tilaisuuteen osallistuvat 
seurat Loimi-Kiekon lisäksi: SoPa, Kiekkohait, SaloHT, FoPS, TarU ja PaiHa. Tilaisuuden 
tarkoitus on keskustelu/infotilaisuus Länsirannikon alueen junioriseuroille, jossa keskustellaan 
kuluvasta kaudesta ja pyritään selvittämään seurojen toiveet ja tarpeet. 

Seuroille oli annettu ennakkotehtäväksi miettiä seuraavia asioita: 

- mitä seurassamme tapahtuu nyt ja tästä eteenpäin? 

- seuramme koulutustarpeet kaudella 2011-13 (valmentajat, joukkueenjohtajat, huoltajat ja 
seurajohto) 

- yhteistyö alueen muiden seurojen kanssa? 

- miten SJL/alue voi seuraanne auttaa? 

Loimaalta tilaisuuteen osallistuu puheenjohtaja, valmennuspäällikkö (edustuksen pelin vuoksi 
vain tilaisuuden alussa) sekä varapuheenjohtaja. 

Keskusteltiin etukäteistehtävän aiheista. Koulutuksia toivotaan toteutettavan teemailtoina, 
esim. terän käyttö, laukasut. Koulutustilaisuuden ajankohtaa päätettäessä toivotaan 
minimoimaan päällekkäiset tapahtumat. Seuran tulevaisuuden haasteina nähtiin 
pelaajamäärän lisääminen/pitäminen. Miten saadaan urheilua harrastamattomat nuoret 
urheiluharrastuksen pariin. Yhteistyötä seuramme on jo tehnyt Forssan, Someron ja Urjalan 
kanssa (seurasopimus FoPS:n kanssa, lähiliiga Loimaa, Somero, Urjala ja Forssa). 

 

Päätä oikein –koulutustilaisuuden antia 

Leena Pietilä osallistui Koskella pidettyyn Päätä oikein –koulutustilaisuuteen. Seuran sääntöjä 
päivitetään dopingin ja päihteiden osalta. Lisäksi samalla on hyvä muuttaa sääntöjä 
johtokunnan jäsenten lukumäärän osalta. Tästä keskusteltiin jo vuosi sitten syyskokouksessa. 
Sääntöihin olisi hyvä tehdä myös sellainen muutos, että sääntömuutoksen tekeminen vaatii 



                                                                     

 

 

vain yhden seuran kokouksen hyväksymisen (tällä hetkellä vaatii kahden seuran kokouksen 
hyväksymisen).  Seuran nimenkirjoittajat tulee päivittää varapuheenjohtajan vaihduttua. 
Tämän hetkiset sääntömääräiset nimenkirjoittajat ovat Jarmo Sillanpää, Olli Rantala ja Mari 
Topi-Hulmi. 

Johtokunnalla on seurassa tärkeä rooli. Se vastaa kaikesta tietämistään seuran asioista. Niitä 
asioita, joita joukkueet eivät ole tuoneet johtokunnan tietoon ja sitä kautta niistä ei ole mainittu 
johtokunnan pöytäkirjassa, on vastuu joukkueenjohtajalla (esim. turnaukset, pelipaitojen 
hankinnat, leirit). Tästä eteenpäin joukkueenjohtajien on toimitettava kaikki joukkueen 
vanhempainpalaverien pöytäkirjat sekä muut tärkeät asiat johtokunnan tietoon, jotta ne 
voidaan merkitä johtokunnan pöytäkirjaan. 

Johtokuntaan suositeltiin valittavan ainakin yksi nuori (15-18 vuotias) jäsen. Tämä tulee 
huomioida seuraavassa syyskokouksessa. Myös molemmat sukupuolet tulee olla 
johtokunnassa edustettuna, mutta tämä on Loimi-Kiekossa toteutunutkin. 

Johtokunnan jäsenen kokouksesta poissaolo ei vapauta häntä vastuusta. Johtokunnalla on 
kollektiivinen vastuunkanto. Kaikki todella isot asiat on hyvä viedä seuran kokouksen 
päätettäväksi. 

Seuramme nettisivuille on liitettävä jäsenrekisteristämme rekisteriseloste. 

Seuran järjestämien arpajaisten tuoton ollessa yli 500 euroa mutta alle 2000 euroa, on 
pidettävä arvontapöytäkirja. Se on liitettävä seuran kirjanpitoon ja sitä on säilytettävä 6 vuotta. 
Alle 500 euron arpajaisista arvontapöytäkirjaa ei tarvita. 

Seuran jäsenten lukumäärä tulee kaksi kertaa vuodessa mainita johtokunnassa. 15.11.2011 
tilanteessa seurassamme on 598 jäsentä. 

 

Seuraava johtokunnan kokous pidetään keskiviikkona 14.12. klo 17:30. 

 

 

 


