
                                                                     

 

 

LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA  PÄÄTÖKSIÄ 2/2014 

 
 
Aika: ma 26.5.2014 klo 18:00 
Paikka: LähiTapiola Areenan kokoushuone 
 
Läsnä: Jarmo Sillanpää puheenjohtaja  

Tommi Pietiäinen valmennuspäällikkö 
 Pekka Kesseli jäsen 
 Tuula Koivula jäsen 
 Sami Reunanen jäsen 
 Teemu Kivinen jäsen 
 Toni Nurminen jäsen 

Janne Nurmikko jäsen, nuorisovastaava 
Petri Pihlajasaari jäsen 
Leena Pietilä  jäsen, rahastonhoitaja 
Mari Topi-Hulmi sihteeri 

 
Poissa: Kimmo Rantasalo jäsen 

Henry Pietilä  jäsen 
Pekka Lehto  taloudenhoitaja 
 
 

 

Valmennusasiat 

Mennyt kausi on saatu päätökseen, kaikki valmentajakorvaukset on maksettu. Ensi kaudella 
jatkavat samat joukkueet kuin menneellä kaudella. Muutoksia tulee kuitenkin seuraavasti 

 00-joukkue pelaa vain yhtä sarjaa 

 B-junioreilla on seurayhteistyösopimus Forssan kanssa 

 02-ikäryhmä ei pelaa omaa sarjaa 

 04-ikäisillä on oma peliryhmä 

 03-ikäiset pelaavat kahdessa sarjassa 
 

B-junioreita lukuun ottamatta joukkueille on jo valmentaja nimetty. Tommi Pietiäinen on 
toistaiseksi vetänyt B-junioreiden kesätreenejä. 

Keskusteltiin, miten seuran harrastajamääriä saataisiin lisättyä. Päätettiin pitää seuran 
kehitysilta elokuussa. Iltaan edellytetään osallistujia joka joukkueesta, vähintäänkin 
joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja ja valmentajat. 

 

Tilinpäätös 

Rahastonhoitaja esitteli taloudenhoitajan laatiman seuran tilinpäätöksen. Johtokunta hyväksyi 
tilinpäätöksen ja paikalla olleet jäsenet allekirjoittivat sen. Rahastonhoitaja toimittaa 
tilinpäätöksen toiminnantarkastajalle. 

 

 



                                                                     

 

 

Seuran talous 

Seuran kustantamien mv-varusteiden osto vaatii aina seuran varustevastaava Petri 
Pihlajasaaren hyväksynnän. Ilman hyväksyntää tehtyä ostosta seura ei korvaa. 

 

Kevätkokous 

Seuran kevätkokous pidetään tiistaina 17.6.2014 klo 18:00 jäähallilla. Sihteeri laittaa 
ilmoituksen lauantain 31.5. Loimaan Lehteen. Pekka Kesseli pyytää joukkueilta 
toimintakertomuksen seuran toimintakertomuksen laatimista varten.  

 

Nettisivut 

Seuran uusitut nettisivut ovat testausvaiheessa. Jarmo Sillanpäälle tulee antaa kommentit 
uusista sivuista 3.6. mennessä. Jäsenrekisteri tulee siirtymään kokonaisuudessaan uudelle 
sivustolle. Uusi sivusto toimii myös mobiililaitteilla/tableteilla. Joukkueen omaa viikko-
ohjelmamahdollisuutta toivottiin. Nettisivujen päivittäjille järjestetään koulutusta 
kevätkokouksen yhteydessä. Omien kannettavien otto koulutukseen on suositeltavaa. 

 

Joukkueiden asiat 

Lupa omien autojen käyttöön kauden 2014-2015 pelimatkoilla myönnettiin seuraaville 
joukkueille: tytöt, naiset, 04-05, 03, 00 ja 99. 

04-peliryhmä oli tiedustellut mahdollisuutta saada oma tili käyttöönsä. Todettiin, että se ei ole 
tarpeen, vaan 04-05 joukkueella on käytössä yksi pankkitili. 

 

Muut asiat 

Liittoon on toimitettu seuraavat turnausanomukset: Edustus 6.9.2014 ja B-juniorit 13.9.2014. 

Seuralle päätettiin perustaa tukiryhmä kehittämään joukkueiden toimintaa ja markkinointia. 
Organisaatiota ja toimintatapaa kehitellään vielä syksyn kehitysillassa. Tukiryhmään ovat jo 
lupautuneet Janne Nurmikko ja Harri Vaaranmaa. Heille voi jo ilmoittaa halukkuudestaan 
osallistua tukiryhmän toimintaan. 


