
      

 

LOIMI-KIEKKO Ry:n SYYSKOKOUS   PÖYTÄKIRJA   

 
Aika:  torstai 15.11.2012, klo 17.30 
Paikka: LähiTapiola Areenan kokoushuone 
Läsnä:  13 Loimi-Kiekko ry:n jäsentä  
 
 
  
 
1. Kokouksen avaus 
 

Loimi-Kiekko ry:n puheenjohtaja Jarmo Sillanpää avasi seuran syyskokouksen. 
 
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden va-

linta 
 

Yrjö Riikonen valittiin puheenjohtajaksi, Mari Topi-Hulmi sihteeriksi, Hanna-Maija Huh-
tamo ja Sanna Marjamäki valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirjan tarkastajat toi-
mivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

 
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet 
 

Kaikki paikalla olleet olivat seuran äänioikeutettuja jäseniä. 
 

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kokous todettiin lailliseksi, sillä kokousilmoitus oli ollut seuran sääntöjen vaatimusten 
mukaisesti vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin (30.10.2012) Loimaan Lehdessä. Ko-
kous todettiin myös päätösvaltaiseksi. 

 
5. Päätös urheilulajeista, jotka ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena 
 

Päätettiin, että jääkiekko, ringette ja rullakiekko ovat Loimi-Kiekko ry:n ohjelmassa mu-
kana olevat urheilulajit tulevana toimikautena 2012-2013. 

 
6. Päätös jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 
 

Loimi-Kiekko ry. on Suomen Jääkiekkoliiton (SJL), Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu 
ry:n (Liiku) sekä Suomen Ringetteliitto ry:n jäsen. Näitä jäsenyyksiä päätettiin jatkaa.  
 

7. Liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksun suuruuden vahvistaminen 
 

Johtokunta esitti syyskokoukselle, että jäsenmaksut ovat vuonna 2013 seuraavat: jä-
senmaksu 20 €, perhejäsenmaksu 50 € ja kannattajajäsenmaksu 100 €. Syyskokous 
hyväksyi esityksen. 
 

8. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen 
 

Mari Topi-Hulmi esitteli seuran toimintasuunnitelman (liite 1.) sekä Leena Pietilä talo-
usarvion (liite 2.). Molemmat jaettiin myös kokouksen osallistujille tutustuttaviksi. Ko-
kous vahvisti toimintasuunnitelman sekä talousarvion. 



      

 

 
 
 
9. Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle 
  

Seuran sääntöjen mukaan johtokunnan jäsenet on valittu kahdeksi toimintavuodeksi.  
Erovuorossa ovat seuraavat henkilöt (varajäsen suluissa): Sami Reunanen (Jani Mäki-
lä), Olli Pitkänen (Pekka Kesseli), Harri Rastas (Erkki Kreivilä) ja Ville Alanen (Tiia Ii-
vonen). Lisäksi Maarit Leppikoski on anonut eron johtokunnasta . 
 
Johtokuntaan valittiin kahdeksi toimintavuodeksi seuraavat jäsenet ja heille henkilö-
kohtaiset varajäsenet: 
 
Pekka Kesseli (Olli Pitkänen) 
Sami Reunanen (Jani Mäkilä) 
Kimmo Rantasalo (Mikko Salonen) 
Tuula Koivula (Päivi Luoma). 
 
Maarit Leppikosken tilalle valittiin kahdeksi toimintavuodeksi Teemu Kivinen. Sanna 
Marjamäki jatkaa varajäsenenä myös kahden toimintavuoden ajan. 
 
 

10. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta 
 

Seura toiminnantarkastajaksi valittiin Anne Leino. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin 
Tapani Korvenpää. 

 
 
11. Seuran edustajat järjestöissä ja yhteisöissä 
 

Kokous päätti, että puheenjohtaja, valmennuspäällikkö, sihteeri tai joku muu johtokun-
nan jäsen edustavat seuraa SJL:n, Liiku:n ja Ringetteliiton kokouksissa. 

 
 
12. Muut asiat 
 

Johtokunta ehdotti syyskokoukselle, että jatkossa seura hankkisi pelipaidat ja pelisukat 
ja antaisi ne pientä korvausta vastaan joukkueiden käyttöön. Näin saataisiin kaikki seu-
ran peliasut samanlaisiksi. Seura myisi pelipaitoihin mainokset. Tämän lisäksi joukku-
eille annettaisiin mahdollisuus myydä seuran osoittamille paikoille omia mainoksiaan. 
Syyskokous päätti, että vanhat pelipaidat käytetään loppuun ja uudet paidat otetaan 
käyttöön johtokunnan esityksen mukaisesti. Sama koskee pelisukkien hankintaa. Uu-
distus koskee juniorijoukkueiden peliasuja. Edustusjoukkueelle jätetään oikeus myydä 
mainokset edustusjoukkueen pelipaitoihin ja –sukkiin. Tuleva johtokunta päättää pe-
liasu-uudistuksen käytännön ratkaisut. 

 
13. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:18. 
 
 
 



      

 

 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
___________________________   _________________________ 
Yrjö Riikonen      Mari Topi-Hulmi 
puheenjohtaja      sihteeri  
 
 
 
___________________________    _________________________ 
Hanna-Maija Huhtamo    Sanna Marjamäki  
pöytäkirjantarkastaja     pöytäkirjantarkastaja 


