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JOHTOKUNNAN KOKOUS 

Aika: 2.12.2012 klo 18.00 - 19.15 

Paikka:  Teljän Talo 

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

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. 

2. E11- ja D12 -joukkueiden tilanne 

 E11- ja D12 -joukkueiden valmentajat Tero Nevala ja Jorma Menna kutsuttiin kokoukseen 
 kertomaan tämän hetken joukkuetilanteista, terveisistä joukkuetasolta sekä mielipiteistä 
 joukkueiden mahdollisen yhdistämistarpeen osalta.  

 Menna ja Nevala olivat sitä mieltä, että tässä vaiheessa joukkueita ei yhdistetä, vaan 
 nuoremmista ikäluokista lainataan pelaajia tarpeen mukaan peleihin.   

3. Vakuutukset 

 Puheenjohtaja on päivittänyt Kopan vakuutukset kioskivaunun, toimiston, teltan, 
 vaihto-omaisuuden, vastuuvakuutuksen ja talkoovakuutuksen osalta. 

4. Piirin valiokuntakausi 2013 - 2014 

 Piirin valiokuntiin osallistumisesta (mm. kilpailu-, futsal-, erotuomari- nuoriso- ja 
 tapahtumavaliokunta) voi ilmoittaa halukkuutensa 5.12.2012 mennessä.  

5. S-ryhmän Kannustajat -malliin hakeutuminen 

 Kopa on hakenut Kannustajat -malliin pääsyä Satakunnan Osuuskaupalta.   
 Satakunnan Osuuskauppa ilmoittaa päätöksestä vuoden loppuun mennessä. 
 
6. Varapuheenjohtajan vaihtuminen 

 Nykyinen varapuheenjohtaja Matti Numminen on ollut esteellinen vuoden 2012 kokouksissa. 

 Johtokunta päätti nimetä Nummisen tilalle Kopan varapuheenjohtajaksi Rami Kantolan 
 jäljellä olevaksi toimintakaudeksi. 

 

 



7. Johtokunnan tietojen päivitys yhdistysrekisteriin 

 Yhdistysrekisteriin tulee päivittää joukkueen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, 
 rahastonhoitajan ja sihteerin henkilötiedot. 

 Puheenjohtaja on toimittanut Kopan osalta yhdistysrekisteriin tarvittavat tiedot, joihin 
 päivitetään nyt myös varapuheenjohtajan tiedot kohdan 7 mukaisesti. 

8. Lisenssit 

 Joukkueiden johtajille on pidetty tiedotuspalaveri 2.12.2012 uudesta lisenssi-
 maksukäytännöstä, jossa otetaan käyttöön pelaajakohtainen viitenumero. 

 Joukkueiden johtajat ovat saaneet Ramilta viitenumerolistat ja toimintaohjeet. Lisäksi Elina 
 on saanut listan, jossa näkyvät kaikkien pelaajien viitenumerot. 

 Sisaralennukseksi on sovittu puolet lisenssimaksun summasta. Kohtaa tarkennettiin niin, että 
 lisenssimaksu on 50 % myös kolmannelle, neljännelle jne. sisarukselle. 

 Vuoden 2013 lisenssit tulee maksaa 15.12.2012 mennessä. 

 Elina sopii vielä kirjanpitäjän kanssa, että lisenssit kirjattaisiin kirjanpidossa vuodelle 2013. 

9. Toimintasuunnitelma 

 Keskusteltiin alustavasti vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta. 

 Keskeisimmät tapahtumat tulevat olemaan jälleen jalkapallokoulu, Kopaus-
 lehden julkaisu ja päätöstilaisuus. 

 Johtokunnan jäsenten määrää lisätään niin, että jokaisesta joukkueesta on edustaja 
 johtokunnassa mukana kaudella 2013. 

10. Talousarvio 2013 

 Käytiin läpi talousarviota vuodelle 2013 tulojen osalta. 

 Talousarviokäsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa menojen osalta, jolloin vuoden 
 2012 menot ovat paremmin selvillä. 

11. Seuraava kokous 

 Johtokunnan seuraava kokous pidetään sunnuntaina 13.1.2013 klo 18 Teljän Talolla. 

12. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15 ja toivotti samalla johtokunnalle mukavaa Joulua  
 ja antoisaa yhteistyötä edelleen vuonna 2013. 

 Kokemäellä 2.12.2012 

 

 

 Vesa Saari   Tuuli Kantola 
 puheenjohtaja   sihteeri 


