
                                                                     

 

 

 
LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA  PÄÄTÖKSIÄ  5/2013 

 
 
Aika ti 20.8.2013 klo 17.30 
Paikka: LähiTapiola Areenan kokoushuone 
 
Läsnä: Jarmo Sillanpää puheenjohtaja 
 Pekka Kesseli jäsen 

Sami Reunanen jäsen 
Mikko Leppämäki jäsen 
Irina Talvinen jäsen  
Tuula Koivula jäsen  
Leena Pietilä  jäsen, rahastonhoitaja 
Sanna Marjamäki varajäsen 
Mikko Salonen varajäsen  
Pekka Lehto  taloudenhoitaja  
Päivi Luoma  nuorisovastaava 
Mari Topi-Hulmi sihteeri 
 

 
Poissa: Tommi Pietiäinen valmennuspäällikkö  

Teemu Kivinen jäsen  
Kimmo Rantasalo jäsen 
Toni Nurminen jäsen 
Jarkko Littunen jäsen 
 

 
 
Valmennusasiat 

Valmennuspäällikkö ei päässyt kokoukseen, joten valmennusasioita ei käsitelty. 

 

Jääkiekkoliiton palvelusopimus TuTon kanssa 

Jääkiekkoliitto on palkannut 25 päätoimista taitovalmentajaa SM-liiga- ja Mestis-seuroihin. 
Nämä seurat solmivat edelleen palvelusopimuksen taitovalmentajan palveluista pienempien 
seurojen kanssa. Rockets yhdessä ParSportin kanssa on tehnyt sopimuksen TuTon kanssa. 
Tuton taitovalmentaja Juuso Malmikare käy sopimuksen mukaisesti Loimaalla pitämässä 
jäävalmennusta 00-03 (D1-E2) syntyneille harrastajille (sekä pojat että tytöt) joka toinen 
maanantai. Sopimus kattaa taitovalmentajan työtä seurassamme 128 tuntia. Kustannus 
seuralle on 2.200 euroa, loppu katetaan jääkiekkoliiton varoista. Muut kuin 00-03 ikäluokat 
voivat käyttää taitovalmentajan palveluita omissa jäävalmennuksissaan sekä 
vanhempainpalavereissa. 

 

Joukkueiden järjestäytyminen 

03-joukkue esittää joukkueen toimihenkilöiksi seuraavia henkilöitä: joukkueenjohtaja Mikko 
Salonen, kahviovastaavat Veera Nurmikko ja Minna Sikiö, rahastonhoitaja Tiia Iivonen, 



                                                                     

 

 

huoltajat Tiina Rajala, Hannu Raatikainen, Robert Lehtonen ja Pentti Kuronen. Johtokunta 
hyväksyi esityksen. 

04-joukkue esittää joukkueen toimihenkilöiksi seuraavia henkilöitä: joukkueenjohtaja Kimmo 
Rantasalo, rahastonhoitaja Matti Schwartz, huoltajat Ilkka Kukkula ja Petri Leijon. Joukkueen 
laajoja tilinkäyttöoikeuksia esitetään annettavaksi Matti Schwarzille sekä Kimmo Rantasalolle. 
Johtokunta hyväksyi esitykset. Joukkueen valmennuksesta vastaavat Pasi Haveri, Juha-Matti 
Salminen, Jarmo Sillanpää, Tuomas Nurminen ja Matti Laurila. 

Seuran toimihenkilöiden resurssipulasta johtuen ja syyskokouksessa päätetystä 
toimintalinjasta poiketen 03-joukkueelle myönnettiin lupa hankkia pelipaidat. Myös tytöille 
annettiin lupa valmistella paitahankintaa. Paitojen tulee olla samaa mallia kuin seuran 
aiemmat pelipaidat. 

 

Muut asiat 

00-, 03-, 04-, tytöt- ja naiset -joukkueille myönnettiin lupa käyttää omia autoja pelimatkoilla. 

Tytöt toivovat pelipaitojen säilytystiloihin parannusta. 

95-96 syntyneille tytöille pitäisi pikaisesti osoittaa joukkue, jossa voivat käydä harjoittelemassa 
tyttöjen perjantain ja sunnuntain vakiovuorojen lisäksi. Valmennuspäällikön kanssa toivotaan 
myös pikapuoliin palaveria tyttökiekkoasioiden parissa. 

Kiekkokoulu käynnistyy lauantaina 5.10. Kiekkokoulua on jo mainostettu viime lauantaina 
Prismassa. Lisäksi syyskuun lopulla laitetaan kaksi lehti-ilmoitusta. Lisäksi seuran sivustolla 
on jo tietoa kiekkokoulusta. Kiekkokoulu on tarkoitettu 3-9 vuotiaille lapsille. 

Tyttöjen kaksoisedustuspelaajaoikeudet jokainen hankkii itse. 

Miniviirien tilausta toivotaan. 

Pekka Lehto ilmoitti jättävänsä kuluvan kauden jälkeen seuran taloudenhoitajan pestin. Tilalle 
tulee löytää uusi henkilö. 

Päätettiin, että seuran nettisivusto uusitaan. Puheenjohtaja selvittää nykyisen sopimuksen 
irtisanomisehdot. 


