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JOHTOKUNNAN KOKOUS 

Aika: 14.8.2012 klo 19.00 - 20.40 

Paikka:  Teljän Talo 

Läsnä: Saari Vesa, puheenjohtaja 
 Kantola Rami 
 Uusiniitty Elina 
 Sunnila Jukka-Pekka, varajäsen 
 Kantola Tuuli, sihteeri 
Poissa: Jokela Aki 
 Numminen Matti 
 

 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.00. 

2. Lisenssiasioiden hoitajan valinta Päivi Reinikan tilalle 

 Johtokunta päätti valita lisenssiasioiden hoitajaksi sihteeri Tuuli Kantolan ja 
 samalla myönsi hänelle tilinkäyttöoikeudet Kokemäen Pallo ry:n pankkitilille. 

3. Seuran taloudellinen tilanne 

 Käytiin läpi seuran taloustilannetta. Rahastonhoitaja laittaa johtokunnan jäsenille vielä 
 päivitetyn tilanteen tiedoksi sähköpostilla. 

 Budjetti- ja investointisuunnitelmaan palataan marraskuun 2012 kokouksessa päätösjuhlan 
 jälkeen, jolloin kuluvan vuoden taloustilanne on paremmin selvillä. 

 Seuran tietokoneesta lähetetään tarjouspyyntö Kokemäen Pallon toimihenkilöille. Tietokone 
 myydään, koska sillä ei ole ollut tarpeellista käyttöä muutamaan vuoteen. Tietokoneen 
 minimihinnaksi sovittiin 250 €.  

4. Naisten joukkueen osallistuminen Futsal-sarjaan 

 Kokemäen Pallon naisten joukkue on ilmoitettu Futsal-liigaan. Johtokunta päätti, että seura 
 osallistuu sarjan osallistumiskustannuksiin piirisarjan osallistumismaksuja vastaavalla 
 summalla toimintasuunnitelmansa mukaisesti.  

5. Sydänyhdistyksen lahjoituksen käyttö 

 Sydänyhdistykseltä saatu lahjoitus on sovittu käytettäväksi Kokemäen koulujen 
 jalkapallovarusteisiin (Johtokunta 31.5.2012/§ 5). 

 Sovittiin, että Rami hankkii jokaiselle koululle liivipussin ja kaksi jalkapalloa. Puheenjohtaja 
 käy luovuttamassa varusteet kouluille syksyn aikana. 



6. Seuran taitokisat syyskuussa 

 Johtokunta päätti järjestää perinteiset seuran taitokisat Pitkäjärven kentällä sunnuntaina 
 16.9.2012.  

 Taitokisoista ilmoitetaan Kokemäen Pallon nettisivuilla, sähköposteilla sekä mahdollisilla ovi-
 ilmoituksilla kaupoissa. 

 Rami ilmoittaa taitokisoista valmentajille ja pystyttää taitokisojen tehtäväpisteet kentälle 
 yhdessä heidän kanssaan. 

 Elina järjestää paikalle puffetin. 

7. Seuran päätöstilaisuudet 

 - Pelaajille: Johtokunta päätti pitää päätöstilaisuuden torstaina 1.11.2012 koulukeskuksen 
 auditoriossa. Tilaisuus alkaa kello 18.30, kahvitus klo 18.00. 

 Vesa laittaa valmentajille pyynnön palkittavista pelaajista ja hoitaa auditorion varauksen 
 sekä juontajan. 

 - Saunailta toimihenkilöille: Toimihenkilöiden saunailta päätettiin pitää perjantaina 
 9.11.2012. Vesa kysyy alustavan tarjouksen Ali-Ketolan tilalta. 

8. Yhteispalaveri Hapon kanssa 

 Yhteistyöpalaveri Harjavallan Pallon ja Nakkilan Nastan kanssa päätettiin järjestää syyskuun 
 lopulla. Vesa lähettää kutsut joukkueiden johtajille. Palaveripäiviksi ehdotetaan 23.9.2012 tai 
 30.9.2012. 

 Palaverissa käydään läpi mm. joukkuetilanteita, yhteistyötarvetta sekä joukkueiden 
 odotuksia.  

9. S-Ryhmän tapahtuma uimahallin kentällä 23.8.2012 

 Satakunnan Osuuskauppa järjestää 95-vuotis juhlavuoden kunniaksi LiikUn ja paikallisten 
 yhteistyöseurojen kanssa perheliikuntakiertueen.  

 Kokemäellä kiertueeseen liittyvä tapahtumapäivä järjestetään uimahallin kentällä 23.8.2012 
 klo 17.30 - 19.30. Tapahtumassa Kokemäen Pallolla on oma toimintapiste. 

 Vesa hoitaa Kopan toimintapisteen ja pyytää avukseen Kopan vanhempia pelaajia. 

10. Muut asiat 

 Rami esitteli johtokunnalle jalkapallokoulusta saatua palautetta, joka todettiin 
 kokonaisuudessaan hyvin positiiviseksi. 

 Alustavasti keskusteltiin myös mahdollisen oman jalkapalloturnauksen järjestämisestä sekä 
 turnausisäntä-toimintatavan käyttöönotosta. Asioihin palataan myöhemmin. 

 

 

 



11. Seuraava kokous 

 Sunnuntaina 9.9.2012 klo 18.00 Teljän talolla 

12. Kokouksen päätös 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40. 

 

 Kokemäellä 14.8.2012 

 

 

 Vesa Saari   Tuuli Kantola 
 puheenjohtaja   sihteeri 


