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JOHTOKUNNAN KOKOUS 

Aika: 3.2.2013 klo 17.00 - 19.50 

Paikka:  Kantola/Krannilantie 12, Peipohja 

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

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. 

2. Lisenssitilanne 

 Tällä hetkellä 103 lisenssipelaaja on maksanut lisenssinsä vuodelle2013. 

3. Varustetilanne 

 Rami selvitti johtokunnalle varustetilannetta. Suurin puute on tällä hetkellä pienissä (128 cm) 
 paidoissa sekä isoissa paidoissa (S, M). Päätettiin tilata 12 kpl pieniä paitoja ja 12 kpl S-
 kokoisia paitoja. Paidat tilataan Kari Välkkyseltä. 

 Rami tarkastaa vielä Ernolta ja Vesalta pelinumerotilanteen. 

 Shortseja on riittävästi, mutta isommissa shortseissa on vanha painatus. Rami selvittää, onko 
 vanhaa painatusta mahdollista poistaa. Tilalle laitetaan Kahvitassun logo, joka löytyy 
 pienemmistä shortseista jo valmiiksi. Kaikkiin shortseihin lisätään lisäksi Satakunnan 
 Osuuskaupan logo.  

 Rami hoitaa paitojen tilaukset ja shortsien painatukset. 

 Sukkia on tarpeeksi. 

 Palloja hankitaan vuoden 2013 aikana niin, että kaikilla joukkueilla on 2 ulkopelipalloa ja 1 
 futsal -pallo. 

4. Kannustajat -malli Satakunnan Osuuskaupan kanssa 

 Kokemäen Pallo on hyväksytty Satakunnan Osuuskaupan Kannustaja t-yhteistyöhön, jossa 
 tukijat keräävät bonusta joukkueen hyväksi. Satakunnan Osuuskauppa maksaa seuralle 
 bonuksista tukea 1000 €, kun bonuksia on kertynyt riittävästi. 



 Kannustajaksi kirjaudutaan netissä Oma S-kanavalla. Kirjautumisesta ja Kannustajat-
 toiminnasta tehdään ohjekirje vanhemmille. Ohjeessa korostetaan, että  tukisumma ei 
 pienennä kenenkään Kannustajaksi ryhtyneen omaa bonusta, vaan bonukset 
 ostoista saa normaaliin tapaan itselle. 

 Vesa lähettää Ramille Satakunnan Osuuskaupan logon, joka laitetaan nettisivuille ja 
 painatetaan shortseihin. 

5. Yhteistyösopimukset 2013 

 Yhteistyösopimuskumppanit ovat vuonna 2013 Satakunnan Osuuspankki, Satakunnan 
 Osuuskauppa, Kokemäen Sähkö, Kokemäen Lämpö Oy, Lehtosen Konepaja Oy, Peiron Oy,  
 Kahvitassu, Turvatiimi Oy, Sataedu ja Kokemäen kaupunki. 

 Vesa päivittää sopimukset yhteistyökumppanien kanssa, jonka jälkeen Elina tekee heille 
 laskut. 

 
6. Vuosikokous 

 Vuosikokous päätettiin pitää 7.3.2013 klo 18. 

 Puheenjohtaja laatii vuosikokoukseen toimintasuunnitelman vuodelle 2013 ja sihteeri 
 toimintakertomuksen 2012. 

 Vesa sopii kokouspaikan Kokemäen Sähkön kanssa. 

 Elina hoitaa vuosikokoukseen kahvit ja pullat sekä hoitaa tiedotuksen lehteen. 

 Johtokunnan jäsenmäärää on päätetty lisätä toimintakaudella 2013. Vesa lähettää jokaiselle 
 joukkueelle pyynnön, että valitsevat edustajansa kauden 2013 johtokuntaan. Edustaja voi 
 olla valmentaja, jojo, huoltaja tai joku vanhemmista. Joukkuetta edustava johtokunnan jäsen 
 on ilmoitettava puheenjohtajalle 15.2.2013 mennessä. 

7. C15 -joukkueen valmentajatilanne 

 Keskusteltiin C15-joukkueen valmentajatilanteesta. Joukkue kaipaa kiireesti valmentajaa, 
 sillä entinen valmentaja Ari Liukko-Sipi on jäämässä toiminnasta pois. 

 Valmentajapula on myös F9-joukkueella. 

 Laitetaan tietoa tilanteesta nettisivuille ja sähköpostiin. Kysellään Kopan miespelaajilta 
 mahdollisuutta osallistua valmennustoimintaan. 

8. Naisten Futsal -joukkueelle tuki Futsal -cupin lopputurnausmatkalle 

 Naisten Futsal -joukkue on pärjännyt hienosti Futsal -cupin otteluissa ja edennyt 
 loppuotteluihin, jotka pelattiin 2.2.2012 Haaparannassa. 

 Johtokunta päätti tukea naisten hienoa menestystä osallistumalla heidän 
 turnausmatkakuluihin 280 eurolla. 

8. Muut asiat 

 Päätettiin, että perinteinen Kopaus-lehti julkaistaan toukokuussa 2013 ja jalkapallokoulu 
 pidetään kesäkuun toisella viikolla. 



 Joukkueenjohtajille laitetaan viestiä nettisivujen päivittämisestä oman joukkueensa osalta. 

 Reetta Vuorinen on pyytänyt Kopalta kioskivaunua vuokralle Eurassa järjestettävään 
 tapahtumaan. Koska vaunu on talven jälkeen huonossa kunnossa, päätettiin lainata vaunua 
 siivousta ja puhdistusta vastaan ilman rahallista korvausta. 

9. Talousarvio 2013 

 Luonnosteltiin talousarvio vuodelle 2013. 

10. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50. 

 

 

 Kokemäellä 3.2.2013 

 

 

 Vesa Saari   Tuuli Kantola 
 puheenjohtaja   sihteeri 


