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JOHTOKUNNAN KOKOUS 

Aika: 31.5.2012 klo 18.00 - 19.15 

Paikka:  Teljän Talo 

Läsnä: Saari Vesa, puheenjohtaja 

 Jokela Aki 

 Kantola Rami 

 Uusiniitty Elina 

 Kantola Tuuli, sihteeri 

Poissa: Numminen Matti 

 

ASIALISTA 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. 

2. Seuran taloustilanne 

 Käytiin läpi seuran taloustilannetta. Kopaus-lehden tilityksien ollessa vielä kesken sovittiin, 
 että taloustilanteeseen palataan yksityiskohtaisemmin seuraavassa kokouksessa, jolloin 
 kuluvan vuoden ensimmäisen puolivuotiskauden tilanne lienee selvillä. 

3. Varusteasiat 

 Rami esitteli johtokunnalle HT Sport Oy:ltä saamaansa tarjousta uusista peliasuista ja 
 tekemäänsä hintavertailua nykyisin käytössä oleviin peliasuihin nähden. Uusien peliasujen 
 ajatuksena on, että jokaisella pelaajalla olisi mahdollisuus käyttää samaa pelinumeroa myös 
 paitakoon muuttuessa. Tarrakiinnitteinen nimilappu mahdollistaisi nimellisen pelipaidan 
 käytön. 

 Peliasuja esitellään myös joukkueen johtajille ja valmentajille seuraavassa 
 valmentajapalaverissa. Peliasujen uusimiseen palataan syksyn kokouksessa. 

4. Yhteistyö naapuriseurojen kanssa tulevaisuudessa 

 Sovittiin, että pidetään yhteispalaveri Hapon kanssa syksyllä, jossa käydään läpi joukkueiden 
 tilanteita ja tarpeita yhteistyöhön.  

 

 



5. Sydänyhdistyksen lahjoituksen käyttö 

 Sovittiin, että lahjoitus käytetään koulujen jalkapallovarusteiden hyväksi. Rami on kysellyt 
 kouluilta toiveita, joissa esille on noussut liivien ja pallojen puute. Lahjoitettaneen kouluille 
 liivejä ja palloja heti syksyllä koulujen alettua.  

6. Kopaus-lehti 

 Todettiin lehden onnistuneen suunnitelmien mukaisesti. 

7. Jalkapallo-koulu 

 Jalkapallokouluun on ilmoittautunut tällä hetkellä 92 pelaajaa. 

 Vetäjiä on tulossa 13. Vetäjille pidetään vielä erillinen palaveri Teljän talolla sunnuntaina 
 2.6.2012. 

 Jalkapallokoululaisille jaetaan lisäksi tiedote joukkueiden yhteystiedoista ja 
 harjoitteluajoista. 

 Tuuli ja Elina tulevat hoitamaan rahastusta ja tarvikepakettien jakoa ensimmäisenä 
 jalkapallokoulupäivänä. 

8. Tulkkilan yö 

 Tulkkilan yö -työryhmä kokoontuu Teljän talolla 2.6.2012.  

9. Talkoot Pitkäjärvellä 14.6.2012 

 Osuuspankki on pyytänyt Kopalaisia osallistumaan Pitkäjärven liikuntaopiston ympäristön 
 siivoustalkoisiin (oksien keräystä) Pitkäjärvelle 14.6.2012. Vesa laittaa kutsun joukkueille. 

10. Pelimatka syksyllä Helsinkiin 

 Vesa selvittää kustannuksia. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. 

11. Muut asiat 

 Vesa kysyy paikallislehdistä mahdollisuutta ilmoittaa pelituloksista ja tulevista Kopan 
 kotipeleistä lehdessä. 

 Futsal-turnauksien salivuokramaksuissa olleet epäselvyydet sovittiin viime joulukuun osalta 
 kirjattavaksi seuran kuluiksi. 12.2.2012 olleen turnauksen osalta selvitellään vielä, mikä 
 joukkue on turnaukseen osallistunut. 

 Johtokunta päivittää nettisivujen "Tietoa Kopasta"-osuutta ajankohtaiseksi. 

12. Kokous päättyi klo 19.15. 

 

 Kokemäellä 31.5.2012 

 

 Vesa Saari   Tuuli Kantola 
 puheenjohtaja   sihteeri 


