
                                                                     

 

 

 
LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA  PÄÄTÖKSIÄ 4/2012 
 
Aika: Ke 2.5.2012 klo 17:30 
Paikka: Domus-Areenan kokoushuone 
 
Läsnä: Jarmo Sillanpää puheenjohtaja 

Olli Pitkänen  jäsen 
Harri Rastas  jäsen 
Irina Talvinen jäsen  
Sami Reunanen jäsen 
Maarit Leppikoski jäsen  
Jarkko Littunen jäsen  
Leena Pietilä  jäsen, rahastonhoitaja 
Esa Ruohomäki varajäsen 
Tiia Iivonen  varajäsen 
Tommi Pietiäinen valmennuspäällikkö  
Pekka Lehto  taloudenhoitaja  
Mari Topi-Hulmi sihteeri 
 

 
 

Poissa: Ville Alanen  jäsen 
Mikko Leppämäki jäsen 
Toni Nurminen jäsen 
Päivi Luoma  nuorisovastaava 
 
 

 
Valmennusasiat 

Kauden 2012-2013 joukkueet ovat seuraavat 

 edustus 

 97 (joukkueeseen siirtyy noin 5 poikaa 98-joukkueesta) 

 98 (loput 98 joukkueen pojista sekä 99 joukkueen pelaajat. Omaan sarjaan ilmoitetaan 
myös 99 joukkue) 

 00AAA ja AA. Pelaavat lisäksi ylialueellista sarjaa. 

 01 (joukkueessa mukana 02 syntyneet. Omaan sarjaan ilmoitetaan myös 02 joukkue) 

 03 (perustetaan uusi joukkue, mukana 04 ja tilanteen mukaan 05 syntyneitä. Pelataan 
kahta sarjaa leijona- ja lähiliigaa) 

 Pienet tytöt 

 Tytöt 

 Leijonakiekkokoulu 

 

 



                                                                     

 

 

97 joukkuetta lukuun ottamatta muihin joukkueisiin on saatu jo valmentaja/valmentajat. 97-
joukkue aloittaa kesäharjoittelun Samuli Ahosen vetämänä. Sarjailmoittautumiset tulee tehdä 
15.5. mennessä. Valmennuspäällikkö toimittaa Leena Pietilälle vielä tarkempia tietoja 
joukkueista sarjailmoittautumisia varten. Maalivahti- ja tekniikkajäät jatkuvat ensi syksynä. 

 

Tilinpäätös 

Joukkueiden rahastonhoitajien tulee mahdollisimman pikaisesti, viimeistään 11.5. mennessä, 
toimittaa tiliotteet Pekka Lehdolle seuran tilinpäätöksen laatimista varten. Tiliotteet voi viedä 
kirjekuoressa Loimaan Autovaraosaan. 

 

Kevätkokous 

Kevätkokouksen päivämäärä sovitaan seuraavassa johtokunnan kokouksessa. 

Joukkueiden tulee toimittaa kauden 2011-2012 toimintakertomus seuran toimintakertomuksen 
laatimista varten Olli Pitkäselle (olli.pitkanen@rockets.fi) 11.5. mennessä. Olli lähettää asiasta 
vielä erikseen sähköpostiviestin joukkueenjohtajille. 

 

Muut asiat 

Kaikki kuntosalin avaimet nollautuvat 1.9.2012. Kuntosalin käyttömaksu seuran muilta kuin 
pelaajajäseniltä on 50 euroa/kausi. Risto Varjamo aktivoi avaimia uudelleen pelaajillle ja 
joukkueille pyynnöstä, muille 50 euron maksua vastaan. Mikäli avainta ei halua enää uudelleen 
aktivoida, saa avaimen 15 euron panttimaksun takaisin toimittamalla Ristolle avaimen sekä 
tilinumeronsa. 

Johtokunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 15.5. klo 17:30, mikäli kaikki joukkueet ovat 
toimittaneet tiliotteensa ajoissa ja täten seuran tilinpäätös on saatu valmiiksi. 
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