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JOHTOKUNNAN KOKOUS 

Aika:  1.9.2013 klo 18.05 - 20.00 

Paikka:  Teljän Talo 

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

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05. 

2. Kopaus-tanssit 

 6.7.2013 järjestetyt Kopaus-tanssit onnistuivat hienosti. Tansseihin myytiin ennakkolippuja 
 236. Paikan päällä lippuja myytiin 78. Läsnäolijoita tansseissa oli n. 170. 

3. Kopan taitokilpailut 2013 

 Sami Reinikainen hoitaa taitokisojen järjestelyjä. Sovittiin, että taitokisat pidetään 
 Pitkäjärven kentällä sunnuntaina 22.9.2013 klo 12 alkaen. 

 Johtokunta hoitaa puffetin. Heini Henttinen leipoo ja Elisa Lavonius hoitaa myynnin. 

 Sami tiedottaa joukkueita taitokisojen tarkemmasta aikataulusta. 

4. Miesjoukkueen Futsal-sarjan kustannukset 

 Sovittiin, että miesten futsal-joukkueen seuramaksu on sama kuin muillakin joukkueilla. 
 Miehille annetaan seuraosuutta vastaan pelipaidat ja pallot. 

 Yleisenä sääntönä pidetään, että seura avustaa vain kerran vuodessa joukkueen 
 osallistumisen piirin järjestämään sarjaan. Joukkue voi erillisellä anomuksella hakea seuralta 
 avustusta, mikäli haluaa osallistua vuoden aikana toiseenkin piirin järjestämään sarjaan, 
 esim. futsaliin. 

 Avustussumma on maksimissaan piirisarjan yleisen osallistumismaksun mukainen. 

  
 



5. Varusteet 

 Rami selvitti johtokunnalle varustetilannetta. Pelaajien lisääntymisen vuoksi myös varuste- ja 
 painatuskustannukset ovat nousseet arvioitua suuremmiksi. Ylitystä on tullut myös siksi, että 
 keltaisten pelipaitojen värisävy muuttui, jolloin koko E11 ja D12-joukkueiden paidat 
 jouduttiin vaihtamaan.  

 Lisäksi seuratakit ovat loppuneet, joten niitä täytyy vielä tällä kaudella hankkia muutama 
 lisää. 

 Futsal -pallo tarvetta kysytään joukkuekohtaisesti. 

 Valmentajille hankitaan uusia varusteita ensi keväänä. 

6. Taloustilanne 7/2013 

 Elina selvitti johtokunnalle taloustilannetta 7/2013. Joukkuekohtaiset tiedot lähetetään 
 maanantaina joukkueenjohtajille. Taloustilanne käydään läpi tarkemmin päätösjuhlien 
 jälkeen, jolloin kuluvan vuoden menot ja tulot ovat paremmin selvillä.   

7. Seuraosuus lisenssissä 

 Johtokunta päätti enemmistön päätöksellä, että vuoden 2014 seuraosuus on 40 €. 
 Sisaralennus on 50 %. 

 Jos pelaaja tulee mukaan vasta syksyllä (1.9.2013 jälkeen), hänen ei tarvitse maksaa enää
 kuluvasta kaudesta seuraosuutta seuralle. 

8. Päätösjuhla 

 Päätösjuhla sovittiin pidettäväksi sunnuntaina 3.11.2013 klo 18.30 koulukeskuksen 
 auditoriossa. Vesa varaa auditorion päätösjuhlia varten.  

 Kahvitus klo 18 alkaen. Kahvituksen hoitaa Tuuli (avuksi pyydetään Kati Saari). 

 Sami laittaa joukkueille pyynnön palkittavien valinnasta. Kukin joukkue saa valita 
 joukkueestaan 3 palkittavaa pelaajaa.  

 Vesa tarkistaa palkintotilanteen ja tilaa Satapalkinnosta tarvittavan määrän uusia palkintoja 
 ja laattoja.  

9. Seuran toimijoiden saunailta 

 Alustava päivämäärä on 8.11.2013. Vesa kyselee paikkaa ja pitopalvelua.  

10. Seuran talkoot loppuvuonna 2013 

 Ei talkoita. Myös vadelmien sidonnasta luovutaan. 

11. Muut asiat 

 - Merkittiin tiedoksi, että E10-joukkue on saanut uusiksi valmentajikseen Mikko Säylän ja Jani 
 Salosen 

 - Lasten ja nuorten hyvinvointimessut järjestetään koulukeskuksessa 12.10.2013. Myös Kopa 
 osallistuu messuille. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. 



 - Kioskitoiminnan järjestäminen keinonurmella: Selviteltiin mahdollisuutta hankkia seuran 
 käyttöön mahdollinen haitariteltta. Teltan voisi hankkia myös yhdessä pesäpallon kanssa. 
 Vesa selvittää asiaa. 

 - Rami selvittää kaupungilta keinonurmikentän käyttösääntöjä loppusyksyllä. Lisäksi 
 kaupungille esitetään toivomus pukukatosten hankkimista keinonurmikentälle sekä pienelle 
 kentälle mitoitettuja rangaistusalueviivoja.  

 - Erno pyydetään selvittämään miesjoukkueen tilannetta. 

 - Kaupungin kentänhoitaja on ilmoittanut, että Kopa saa säilyttää tavaroitaan Pitkäjärvellä 
 kentänhoitajan kopissa olevassa kaapissa. 

 - Kokemäen seurojen yhteinen palaveri : Kokemäen seurojen yhteinen palaveri salivuoroista 
 pidetään Sataedun auto-osaston auditoriossa sunnuntaina 8.9.2013.  

 - Seuraava johtokunnan kokous pidetään Teljän Talolla 29.9.2013 klo 18. 

5. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00 

 

  

 Kokemäellä 1.9.2013 

 

 Vesa Saari   Tuuli Kantola 
 puheenjohtaja   sihteeri 


