
                                                                     

 

 

LOIMI-KIEKKO RY.:n JOHTOKUNTA  PÄÄTÖKSIÄ 1/2015 

 
 
Aika: ti 20.1.2015 klo 17:30 
Paikka: LähiTapiola Areenan kokoushuone 
 
Läsnä: Jarmo Sillanpää puheenjohtaja  

Tommi Pietiäinen valmennuspäällikkö 
Janne Nurmikko jäsen, nuorisovastaava  
Toni Nurminen jäsen 
Henry Pietilä  jäsen 
Leena Pietilä  jäsen, rahastonhoitaja  
Sami Reunanen jäsen 
Veli-Matti Elomaa jäsen 
Petri Pihlajasaari jäsen 
Ville-Veikko Toivonen jäsen 
Teppo Suonpää jäsen  
Pekka Lehto  taloudenhoitaja 
Mari Topi-Hulmi sihteeri 

 
Poissa: Pekka Kesseli jäsen 
 
 
  

 
Valmennusasiat 

Ensi kauden joukkueita on alettu suunnittelemaan, valmennuspäällikkö ja puheenjohtaja ovat 
pitäneet asiasta palaverin. Valmentajien ja joukkueenjohtajien kanssa pidetään palaveri, jossa 
päätetään ensi kauden joukkueista ja tämän jälkeen ne julkaistaan Toivotaan, että 
käytäväpuheita ei pidetä, vaan tarpeelliseksi katsotut asiat tuodaan joukkueenjohtajan 
välityksellä palaveriin käsiteltäväksi. Jokaiselle pelaajalle tullaan osoittamaan joukkue, jossa 
harjoittelee ja vähintään yksi joukkue/sarja, jossa pelaa. Pelipaikka osoitetaan pääasiassa 
taitotason mukaan. Pelaajien kehitystä seurataan ja tarvittaessa pelipaikkaa muutetaan. A-
juniorijoukkueen tai 3. divarijoukkueen perustamista kartoitetaan, kiinnostuneet pelaajat 
kutsutaan palaveriin. Valmentajatilannetta kartoitetaan ja uusia valmentajia tullaan 
tarvitsemaan. Valmennuspäällikkö toivoo, että ensi kaudella saisi keskittyä vain 
valmennuspäällikön töihin eikä tarvitsisi luistelukoulua lukuun ottamatta valmentaa mitään 
joukkuetta. Yhteistyötä joukkueiden välillä jääaikoja yhdistämällä suositellaan 
jäämaksukustannusten säästämiseksi. 

 

Talousasiat 

Toimistomaksua kerätään syksyllä suunnitellun mukaisesti kevätkauden osalta 60 
euroa/pelaaja. Verottajalta ei ole vielä saatu päätöstä ALV-vapaudesta, joten tässä vaiheessa 
kaikenlainen myynti on kiellettyä (wc-paperit, raakapakasteet, pesuaineet  jne.). Talkoot ja 
myyjäiset ovat sallittuja. Lisäohjeistusta saa rahastonhoitaja Leena Pietilältä. 

 

 



                                                                     

 

 

Välitilinpäätös 

Pekka Lehto esitteli seuran välitilinpäätöksen. Siinä oli tyttö/naisjoukkuetta lukuun ottamatta 
kaikkien joukkueiden tiedot. Välitilinpäätöksen luvut olivat kokolailla samansuuruiset kuin vuosi 
sitten. 

 

Kausijulkaisu 

Kausijulkaisutyöryhmä kokoontuu 26.1. Juttuja kausijulkaisua varten voi alkaa tekemään. 
Juttujen ei tarvitse olla viimeisteltyjä, työryhmä viimeistelee ne tarvittaessa. Maanantaina 
sovitaan aikatauluista, mutta todennäköisesti maaliskuun alkuun mennessä juttujen pitäisi olla 
valmiina. Pyrkimyksenä on, että kaikki joukkueet ovat kausijulkaisussa jotenkin mukana. 
Palaverissa sovitaan yritykset, mistä kukin joukkue voi mainosta kysyä. 

 

Muut asiat 

Loimaan kaupunki on pyytänyt yhteistyöapua tapahtumien järjestämisessä, erityisesti 
jääkiekko-ottelumatkojen suunnittelussa ja järjestelyssä. Todettiin, että kauden ollessa vielä 
käynnissä omia toimintoja on niin paljon, että resurssimme eivät riitä. Myöhemmin keväällä 
voisimme ottelumatkan järjestää. 

Johtokunnalle on saapunut kirje, jossa oli kirjattuna havaintoja ja puutteita jäähallissa. 
Makkaranpaiston rasvankäry on ongelma hallilla ja siitä on tullut palautetta. Makkaranmyynti 
lopetetaan toistaiseksi, kunnes keksitään joku muu systeemi, josta ei tule liiaksi käryä halliin. 
Ideoita kaivataan jokaiselta, miten makkaranpaisto jatkossa toteutetaan. Äänentoistolaitteet 
reistailevat. Jäähalliyhtiö tarkastuttaa laitteet. Todettiin, että toimitsijakopin alalämmittimet 
riittävät, joten ylälämmittimet poistetaan.  

Huoltajakoulutusta toivottiin. Teppo Suonpää valtuutettiin hoitamaan koulutusjärjestelyt. Ville-
Veikko Toivonen on koostanut 28 sivuisen huoltajanoppaan, häneltä saa sen pyydettäessä. 


