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JOHTOKUNNAN KOKOUS 

Aika:  28.4.2013 klo 18.10 - 20.30 

Paikka:  Teljän Talo 

Läsnä: Saari Vesa, puheenjohtaja 
 Henttinen Heini 
 Hämäläinen Jarmo 
 Isomäki Erno 
 Jaansalu Eija 
 Kantola Rami 
 Lavonius Elisa 
 Menna Jorma 
 Reinikainen Sami 
 Kantola Tuuli, sihteeri  
 
Poissa: Tuomi Johanna 
  
 
1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10. 

2. Kopaus-lehti 

 Käytiin läpi saadut mainokset. Viimeiset mainosmyynnit hoidetaan maanantain 29.4.2013 
 aikana. Myös kaikki ilmoitusmääräykset toimitetaan Kari Välkkyselle maanantain aikana. 

 Joukkuekuvat on otettu ja lehteen tulevat jutut ovat viimeistelyä vaille valmiit. 

 Perjantaina 3.5.2013 puheenjohtaja saa lehdestä vedoksen. Vedos käydään läpi palaverissa 
 sunnuntaina 5.5.5013 klo 19 Teljän Talolla. Palaveriin kutsutaan myös rahastonhoitaja 
 mukaan. 

 Puheenjohtaja kysyy vielä, onko lehdestä mahdollista saada sähköistä versiota, jonka voisi 
 laittaa Kopan nettisivuille. 

 Jorma Menna toimittaa lehteen piiri- ja harrastesarjan kotiotteluaikataulut (D12 ja C15 -
 joukkueet). 

3. Liikuntapuiston avajaiset 25.5.2013 

 Liikuntapuiston avajaiset pidetään 25.5.2013 klo 11 - 15. Kokemäen kaupunki on pitänyt 
 avajaistilaisuudesta palaverin 22.4.2013, jossa on sovittu, että Kopa järjestää tilaisuuteen 
 näytösottelun (Kopa-Hapo). Ottelu pelataan n. klo 13. Tarkempi aikataulu varmistuu tulevan 
 viikon aikana. Lisäksi Kopa hoitaa avajaisissa makkaranmyynnin.  

  



 

4. Jalkapallokoulu kesäkuussa 

 Valmentajapalaverissa on keskusteltu jalkapallokoulun järjestämisestä 3. - 5.6.2013 klo 18 - 
 19. Jalkapallokoulu suunnataan vuosina 2004 - 2009 syntyneille tytöille ja pojille.  

 Jalkapallokoulun osallistumismaksuksi sovittiin 25 €, joka sisältää pallon ja juomapullon. 
 Ilmoittautumiset tehdään 19.5.2013 mennessä. 

 Ilmoitus jalkapallokoulusta julkaistaan Kopaus-lehdessä. Lisäksi Sami on pyytänyt kouluilta 
 luvan ilmoittaa jalkapallokoulusta Wilman kautta. Sami hoitaa lisäksi päiväkoteihin 
 mainokset paperiversiona.  

5. Varustetilanne ja tulevat hankinnat 

 Rami hankkii lisää 4:n palloja, jotka ovat tällä hetkellä loppu. 

6. Muut asiat 

 - Pienten maalien (2 x 3 m) hankinta: Karhuseutu ry ei myöntänyt tukea maalien hankintaa 
 varten. Kopalla olisi tarvetta hankkia kaksi ko. maalia. Keskusteltiin mahdollisista 
 rahoitusvaihtoehdoista. Asiaan palataan seuraavassa palaverissa 5.5.2013. 

 - Kopaus-tanssit:  Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää tanssit kesällä Kestin lavalla. Heini 
 selvittää vielä käytännön asioita. Asiaan palataan seuraavassa palaverissa. 

 - Seuran järjestämä matka jalkapallon MM-karsintaotteluun: Matka peruuntuu vähäisen 
 osallistujamäärän vuoksi. 

 -S-ryhmän kannustajaksi kirjautuminen: Kannustajia on ilmoittautunut tähän mennessä 
 kovin vähän. Rami laittaa joukkueen johtajille muistutuksen asiasta. Kannustajaksi 
 kirjaudutaan netissä Oma S-kanavalla.  

 -Sataedu-areenan vakiovuoro: Rami kysyy Sataedulta vakiovuoroa Kopalle talvikaudeksi.  

 - Pitkäjärven huoltorakennuksen avain: Puheenjohtaja hankkii kaupungilta Kopalle oman 
 avaimen Pitkäjärven huoltorakennukseen. 

 - Pitkäjärven pukuhuoneiden siivousvuorot: Pitkäjärven pukuhuoneiden siivouksen hoitaa 
 Kopan osalta v. 2013 naisten joukkue.  

7. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30. 

 

  

 Kokemäellä 28.4.2013 

 

 Vesa Saari   Tuuli Kantola 
 puheenjohtaja   sihteeri 


