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JOHTOKUNNAN KOKOUS 

Aika: 9.9.2012 klo 18.00 - 19.35 

Paikka:  Teljän Talo 

Läsnä: Saari Vesa, puheenjohtaja 
 Jokela Aki 
 Kantola Rami 
 Uusiniitty Elina 
 Kantola Tuuli, sihteeri 
Poissa: Numminen Matti 
  
 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. 

2. Hallinnon tulot ja menot 2012 

 Johtokunnan jäsenille jaettiin tuloslaskelma hallinnon tuloista ja menoista 2012  
 tutustuttavaksi. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa, johon otetaan vertailupohjaksi 
 mukaan myös  vuoden 2011 kirjanpitotositteet. Puheenjohtaja tekee seuraavaan 
 kokoukseen myös selvityksen voimassa olevista yhteistyösopimuksista. 

3. Talousarvio 2013  

 Talousarviota päätettiin käsitellä seuraavassa kokouksessa. 

4. Pelaajien seuraosuuden nosto vastaamaan menoja 

 Pelaajien seuraosuus on tällä hetkellä 20 €. Seuraosuudella on hankittu pelaajille pallo, 
 shortsit ja sukat. Yleisen hintatason nousun myötä johtokunta päätti, että seuraosuus 
 nostetaan 30 euroon vuonna 2013, jolloin sillä pystytään kattamaan tarvikehankinnoista 
 aiheutuneet kulut. 

5. Talkootöiden tulojen jako seuran ja joukkueiden kesken 

 Johtokunta päätti, että joukkueiden itse järjestämien talkoiden tulot menevät suoraan  ko. 
 joukkueille. Seuran järjestämien talkoiden tulot jaetaan niin, että joukkueet saavat talkoo-
 osuudesta 80 % (jakautuen joukkueille talkootöihin osallistuneiden joukkueen edustajien 
 määrän perusteella) ja seura 20 %. Päätös lisätään myös päivitettävään toimintaohjeeseen. 

6. Toimintaohjeen päivitys vuodelle 2013 

 Todettiin, että toimintaohjetta on päivitettävä vuodelle 2013. Johtokunnan jäsenet 
 tutustuvat toimintaohjeeseen ja päivityksiin palataan seuraavassa kokouksessa.  

 



7. Seuran taitokisat 16.9.2012 

 Seuran taitokisat pidetään Pitkäjärven kentällä sunnuntaina 16.9.2012. Pelaajille ja 
 valmentajille on mennyt tietoa taitokisoista ja Rami on hoitanut paikalle vetäjät sekä 
 tehtäväpisteiden valmistelijat. Elina tulee paikalle pitämään puffettia ja Vesa hoitaa 
 makkaranpaiston. 

8. Miesten Futsal -joukkue 

 EuPan nimissä pelannut toinen miesjoukkue on pyytänyt lupaa saada osallistua miesten 
 Futsal -sarjaan Kopan alaisuudessa omakustanteisesti. Vesa tarkentaa vielä kulutilannetta ja 
 kyselee myös Kopan miesjoukkueen kantaa asiaan. Asiaan palataan seuraavassa 
 kokouksessa. 

9. Kauden päätöstilaisuus 

 Kahvituksen päätöstilaisuudessa hoitavat Tuuli Kantola ja Kati Saari. Vesa ja Aki hankkivat 
 palkinnot Satapalkinnosta. 

 Johtokunta päättää kenet valitaan vuoden valmentajaksi, seuratyöntekijäksi ja vuoden 
 joukkueeksi. Asiasta käytiin alustavaa keskustelua ja lopulliset päätökset tehdään 
 seuraavassa kokouksessa. 

10. Muut asiat 

 -  Yhteispalaveri Hapon kanssa pidetään ammattikoululla 23.9.2012 klo 18.  

 - Heijastintarjous: Matti Menna Maxton Oy:stä on tarjonnut Kopalle myytäväksi Kopa-
 heijastimia 5 euron kappalehintaan. Päätettiin kysyä joukkueilta halukkuutta heijastimien 
 myymiseen. 

 - Toimihenkilöiden päätöstilaisuus pidetään 2.11.2012 Ali-Ketolan tilalla. 

 - Seuran tietokone on myyty tarjouskilpailutuksen perusteella Jarmo Hämäläiselle 280 
 eurolla. 

11. Seuraava kokous 

 Sunnuntaina 7.10.2012 klo 18.00 Teljän talolla 

12. Kokouksen päätös 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35. 

 

 Kokemäellä 9.9.2012 

 

 

 Vesa Saari   Tuuli Kantola 
 puheenjohtaja   sihteeri 


