
                                                                     

 

 

 
LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA  PÄÄTÖKSIÄ 7/2012 
 
Aika: Ma 27.8.2012 klo 17:30 
Paikka: Domus-Areenan kokoushuone 
 
Läsnä: Jarmo Sillanpää puheenjohtaja 

Olli Pitkänen  jäsen 
Maarit Leppikoski jäsen 
Jarkko Littunen jäsen 
Ville Alanen  jäsen 
Leena Pietilä  jäsen, rahastonhoitaja 
Merja Rantomaa varajäsen 
Pekka Lehto  taloudenhoitaja 
Päivi Luoma  nuorisovastaava 
Mari Topi-Hulmi sihteeri 

 
Poissa: Mikko Leppämäki jäsen 

Sami Reunanen jäsen 
 Toni Nurminen jäsen 

Harri Rastas  jäsen  
Irina Talvinen jäsen  

 Tommi Pietiäinen valmennuspäällikkö  
 
 

 
Valmennusasiat 

02 joukkueessa on todella vähän pelaajia, joten päätettiin perua 02-joukkueen 
sarjailmoittautuminen. 02-joukkue liitetään 01-joukkueeseen kokonaisuudessaan (pelaajat ja 
varat). 

E-tytöt pelaavan Etelän alueen sarjaa. Yhteistyöjoukkueena Lohjan Kisaveikkojen kanssa 
pelaavat C-tytöt pelaavat tulevalla kaudella kotipelit Loimaalla. 

Päivi Luoma osallistuu Raumalla pidettävään Tulospalveluvastaavien koulutukseen. 

Jääkiekkoliitto järjestää seurajohtajakoulutusta. Puheenjohtaja osallistuu koulutukseen. Lisäksi 
kaksi johtokunnan jäsentä voivat halutessaan osallistua koulutukseen.  

Sarjaohjelmat ovat valmistuneet ja löytyvät Finhockeyn sivuilta. 

Uudeksi aluevalmentajaksi Länsirannikon alueelle on valittu Vesa Lehtonen. Hän aloittaa 
uudessa toimessa 1.10.2012. 

Jääkiekkoliitto järjestää syksyllä 2012 joukkueenjohtajakoulutusta. 

 

Talousasiat 

98-joukkueen yhteisen toiminnan loppuessa tilillä olevat varat jaetaan Rocketsin muissa 
joukkueissa jatkavien pelaajien kesken. Pelaajien siirtyessä 00, 99 ja 97-joukkueisiin, tilillä 
olevat varat jaetaan jatkavien pelaajien kesken tasan ja osuudet siirretään uusien joukkueiden 
tileille viimeistään 15.10.2012, kun tiedetään varmasti kuka mihinkin joukkueeseen siirtyy. 



                                                                     

 

 

Jälleen kerran on aihetta muistuttaa joukkueita verottajan ohjeesta, jonka mukaan talkootyöstä 
saatava hyöty on jaettava laajemmalle piirille kuin työn suorittajille. Työn suorittajat eivät voi 
"korvamerkitä" hankkimiaan varoja omaan käyttöönsä. Henkilökohtaisen talkootyön määrän 
perusteella ei siis voi myöntää alennuksia tai vapautuksia esimerkiksi matka- ja 
harjoitusmaksuista. Matka- ja harjoitusmaksujen tulisi olla samat kaikille tai mahdollinen 
hintaero ei saa johtua ainakaan osallistumisaktiivisuudesta talkootyöhön tai muuhun 
varainhankintaan. Työstä saatavan hyödyn on ohjauduttava yhdistyksen sääntöjen 
tarkoituspykälän mukaiseen toimintaan. On kuitenkin katsottu, että joukkue tai lajijaosto voi 
pääseuran päätöksellä ja sen valvonnan alaisena kerätä varoja oman toimintansa 
pyörittämiseksi. Hyöty voidaan siis kohdistaa johonkin tiettyyn toimintaan, mutta sen on joka 
tapauksessa jakauduttava muulla perusteella kuin talkooaktiivisuuden mukaan. Joukkue ei ole 
rekisteröity yhdistys. Joukkueiden tulee siis muistaa ilmoittaa tapahtumista johtokunnalle. 
Muussa tapauksessa joukkueenjohtaja vastaa yksin asiasta ja myös mahdollisista 
seuraamuksista.  

Kausijulkaisun myynnin tuotto tullaan siirtämään lähiaikoina joukkueiden tilille. 

Rakettimyyntiin kaivataan pikaisesti vetäjää. Vetovastuun ottava joukkue tulee saamaan 
isomman provision rakettimyynnistä. 

 

Seuran jäsenmaksun maksaminen 

Joukkueenjohtajia pyydetään tiedottamaan omaa joukkuettaan jäsenmaksujen maksamisesta. 
Pelaajien ja seuran toimihenkilöiden pitää maksaa jäsenmaksu ennen sarjakauden alkua, 
kuitenkin 30.9. mennessä. Jäsenmaksu on 10 €/henkilö, ja se maksetaan seuran tilille 
523900-41176 (IBAN: FI 45 5239 0040 0011 76) . Perhejäsenmaksu on 30 € ja sillä kaikki 
perheenjäsenet pääsevät seuran jäseniksi ja samalla Pohjolan tuplaturvavakuutuksen piiriin. 
Vakuutus kattaa kaikki peleihin ja harjoituksiin liittyvät tapahtumat ja se korvaa myös toiselle 
aiheutettuja vahinkoja. Toivottavasti mahdollisimman moni perhe liittyy jäseneksi, sillä 
jäsenmäärä vaikuttaa kunta-avustusten määrään. Muistakaa mainita kaikkien 
perheenjäsenten nimi maksutositteella. Seuran jäsenillä on mahdollisuus hankkia seuran 
varusteita seurahintaan sekä käyttää kuntosalia erillisten ohjeiden mukaisesti.  

Seuran sääntöjen mukaisesti 10 vuoden ajan jäsenmaksun maksaneet pääsevät seuran 
ainaisjäseneksi, ja ovat siten vapautettuja tämän jälkeen jäsenmaksun maksamisesta. 
Ainaisjäsenten luettelo on lähetetty joukkueenjohtajille ja heidän tulee informoida omassa 
joukkueessaan toimivia ainaisjäseniä asiasta. 

 

Jäsenrekisterin päivittäminen 

Jäsenrekisteri tulee päivittää taas ajantasalle. Joukkueenjohtajia pyydetään toimittamaan 
joukkueen pelaajien tiedot Mari Topi-Hulmille tai Leena Pietilälle. Vaihtoehtoisesti 
joukkueenjohtajat voivat myös itse päivittää tiedot jäsenrekisteriin. Tässä tapauksessa vain 
tieto Leenalle ja Marille, että joukkueen tiedot ovat ajantasaiset. 

 

Nettisivujen päivittäminen/tunnukset 

Koska 02-joukkue liitettiin 01-joukkueeseen, voidaan 02-joukkueen nettisivu poistaa. 

 



                                                                     

 

 

 
Joukkueiden asiat 

99-joukkue on pitänyt vanhempainpalaverin. Joukkueenjohtajana jatkaa Ismo Salminen ja 
rahastonhoitajana Minna Sikiö. Huoltajina toimivat Matti Leppämäki, Marko Mäki ja Mika 
Heinonen. Kahviovastaavina toimivat Sanna Marjamäki, Eija Salminen ja Niina Jalo. 

00-joukkue on pitänyt vanhempainpalaverin. Joukkueenjohtajana jatkaa Hanna-Maija 
Huhtamo ja rahastonhoitajana Susanna Kulmala. Huoltajina toimivat Teppo Suonpää, Miikka 
Hollo, Kalle Hakala ja Antti Huhtamo. Kahviovastaavina toimivat Pirjo Kivinen ja Kati Saarento. 
Joukkue hankkii uudet pelipaidat sekä pelisukat. 

01-joukkue on pitänyt vanhempainpalaverin. Joukkueen kahviovastaavana toimii Tiina Rajala. 

03-joukkue on pitänyt vanhempainpalaverin. Joukkue hankkii uudet pelipaidat. 

Johtokunta myös 99- ja 00-joukkueelle luvan käyttää omia autoja kauden pelimatkoilla. 

 

Muut asiat 

Kuntosalin avaimet nollautuvat 1.9.2012 lukien. Risto Varjamo aktivoi avaimia uudelleen 
pelaajille 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. 

Toimihenkilötoimikunnat (jojot ja rahastonhoitajat) kutsutaan koolle lähiaikoina. 

 

 


