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JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 Aika:  Sunnuntai 27.4.2014 klo 18.30 - 20.17 

 Paikka:  Sataedu Kokemäki/Auto-osasto 

 Läsnä: Saari Vesa pj. 
  Henttinen Heini 
  Isomäki Erno 
  Jaansalu Eija 
  Kantola Rami 
  Lavonius Elisa 
  Rajala Markku 
  Reinikainen Sami 
  Sippola Kari 
  Kantola Tuuli, sihteeri 
 
 Poissa: Hämäläinen Jarmo 
  Tuomi Johanna 
 
   

1. Kokouksen avaus 

   Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30. 

2. Kopaus-lehti 

 Käytiin läpi Kopaus-lehteen saadut mainokset. Loput mainokset hoidetaan alkavan 
 viikon aikana. 

 Seuran 20-vuotistyöryhmä on palaverissaan suunnitellut, että tänä vuonna 
 tehdään kaksi lehteä. Ensimmäinen lehti ilmestyy 21.5.2014 ja on luonteeltaan 
 aikaisempien lehtien kaltainen. Toinen lehti ilmestyy elokuun puolivälissä ja 
 sisältää enemmän seuran historiatietoa 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. 

 Molempien lehtien painos on. n. 11000 kpl ja niitä jaetaan Kokemäelle, 
 Harjavaltaan ja Köyliöön.  

 Kevään Kopaus-lehden vedos on valmis 12.5.2014. Johtokunta kokoontuu tuolloin 
 palaveriin tarkastamaan lehden tiedot Teljän Talolle klo 18.30. 

 Joukkuekuvia otetaan lehteä varten keinonurmella 29.4.2014. Johtokunta 
 kuvataan sunnuntaina 4.5.2014 klo 19 keinonurmella. 

 

 

 



3.  Seuran kehittäminen 

 Johtokunta on edellisessä kokouksessaan jakaantunut seuran 20-
 vuotistyöryhmään, arvoryhmään ja remonttiryhmään. Käytiin läpi työryhmien 
 suunnitelmia ja toimintaa. 

 - 20-vuotistyöryhmä on palaverissaan suunnitellut discoa Stadiumille 8.8.2014 
 niin, että 0 - 2 -luokkalaisten disco pidetään klo 16.30 - 18.30 ja 3 - 7 -luokkalaisten 
 disco klo 19 - 22. Varsinainen juhlatapahtuma järjestetään 16.8.2014 
 keinonurmella n. klo 11 - 15. Tapahtumassa tulee olemaan taitokilpailuja, All Stars -
 jalkapalloa, johtokuntien välistä jalkapalloa, kahvitarjoilua yms. Illalla pidetään 
 tanssit Kestin lavalla (sateen sattuessa Stadiumilla). 

 - Arvotyöryhmä on suunnitellut kyselykaavakkeen, jota on tehty kaksi versiota: 
 toinen on jaettu pelaajien vanhemmille ja toinen, laajempi versio, seuran 
 toimijoille (valmentajat, huoltajat, jojot, johtokunta). Kyselykaavakkeen 
 tarkoituksena on selvittää, mitä arvoja pidetään tärkeinä ja mitkä asiat Kopassa 
 koetaan hyviksi ja mitkä huonoiksi. Sami laittaa vielä muistutuksen kyselystä 
 valmentajille ja jojoille,  sillä vastauksia on tullut kovin niukasti. 

 - Remonttiryhmä on aloittanut kioskivaunun kunnostuksen. Vaunun sisusta on 
 purettu kokonaan, sillä se on kokenut melkoiset kosteusvauriot kattoluukun 
 vuotaessa. Remonttiryhmä hankkii lisäksi telttakatoksen 

4.  Jalkapallokoulu kesäkuussa 

 Jalkapallokoulu on sovittu pidettäväksi 2. - 4.6.2014 klo 18 - 19 uimahallin kentällä. 
 ja se suunnataan vuosina 2005 - 2010 syntyneille tytöille ja pojille. 
 Jalkapallokoulun hinnaksi sovittiin 25 euroa. Hintaan sisältyy pallo ja valmennus. 

 Sami hoitaa ilmoituksen jalkapallokoulusta nettisivuille, päiväkoteihin ja kouluille 
 (Wilman kautta). Lisäksi Kopaus-lehteen tulee ilmoitus. Ilmoittautuminen tapahtuu 
 25.5.2014 mennessä. 

5 . Muut asiat: 

 Kokemäen liikuntaseurojen tapahtuma tekonurmella 10.5.2014 

 Kopa hoitaa tapahtumassa makkaramyynnin (Sami Henttinen ja Mika Lavonius). 
 Näytösotteluna tapahtumassa pelaa E10-joukkue Hapoa vastaan n. klo 14. 

 Ilmoitusasiat:   

- D13-joukkueen valmentajana on aloittanut Jouni Leino 

 - Muistutetaan joukkueiden johtajia siitä, että he tiedottaisivat keinonurmella 
tapahtuvista harjoituspeleistä. 

- Valmentajille päätettiin hankkia pikeepaita ja collegetakki. 

 Terveiset kentältä: Käytiin läpi joukkueiden tilanteita ja suunnitelmia: 

 G6-joukkueessa on tällä hetkellä 12 - 14 lisenssin maksanutta pelaajaa. Joukkue on 
 lähdössä kahdella joukkueella Huittisiin nappulaliigaan, jota pelataan kesäkuussa 
 3 päivänä ja elokuussa 3 päivänä. 



 F8-joukkueessa on peräti 25 pelaajaa. Joukkue on lähdössä Euran nappulaliigaan 
 kahdella joukkueella. Turnaus sisältää 12 turnauspäivää. 

 E10-joukkue on lähdössä kesäkuussa Kauhajoelle. 

 D13-joukkueessa on tällä hetkellä 14 pelaajaa ja kaksi on tulossa lisää. Sarjapelien 
 lisäksi he ovat lähdössä Jyväskylään kesäkuun alussa. 

 E11-, D12- ja B16 -joukkueet pelaavat sarjapelejä, eikä heillä ole muita turnauksia 
 tiedossa. 

 Tyttöjoukkueiden osalta F-tytöillä pelaajia on tällä hetkellä 14. C-tytöt kärsivät 
 pelaajapulasta. 

 

 Seuraava kokous pidetään 25.5.2014 klo 18.30 Teljän talolla.   

 

5.  Kokouksen päättäminen 

   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.17. 

 
 

 

  Kokemäellä 27.4.2014 

 

  Vesa Saari     Tuuli Kantola 
  puheenjohtaja     sihteeri 


