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JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 Aika:  Sunnuntai  12.10.2014 klo 19.04 - 20.25 

 Paikka:  Sataedu, auto-osasto 

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

1. Kokouksen avaus 

   Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.04. 

2. Kauden päätöstilaisuus 2.11.2014 klo 18 

 Kokemäen Pallon kauden päätöstilaisuus pidetään sunnuntaina 2.11.2014 klo 18 
 koulukeskuksen auditoriossa. Kahvi- mehu- ja kakkutarjoilu alkaa klo 17.30 (Tuuli Ja 
 Kati Saari hoitavat tarjoilun). 

 Valmentajat ovat palaverissaan päättäneet kauden Fairplay -pelaajien, 
 juniorilupauksen, maalitykkien, maalikuninkaan, vuoden tyttö- ja poikapelaajan, 
 vuoden pelaajan ja vuoden maalivahdin valinnasta. 

 Johtokunta päätti vuoden valmentajan, vuoden joukkueen ja vuoden 
 seuratyöntekijän valinnasta. Valmentajan ja joukkueen valinnasta äänestettiin. 
 Seuratyöntekijän valinta oli yksimielinen. Lisäksi valittiin Vuoden teko -palkinnon 
 saaja. 

 Päätösjuhlassa huomioidaan lisäksi Kopan entiset puheenjohtajat. 

 Vesa kysyy kaupunginjohtajaa pitämään juhlassa avauspuheenvuoron. 

 Juhlavuoden kunniaksi alkavalla viikolla ilmestyy Kopaus-lehden historiikkinumero, 
 josta johtokunta kiittää lämpimästi Ilari Leppäniemeä. 

 Päätösjuhlista laitetaan ilmoitus lisäksi Jokilaakso-lehteen. 



 Sami hoitaa palkintojen kuljetukset. Vesa hoitaa juhlassa juontotehtävät ja Eija 
 toimii palkintojenjaossa avustajana. 

 Vesa pyytää lisäksi entisistä puheenjohtajista Hannu Pihkalaa jakamaan vuoden 
 valmentajan, joukkueen ja seuratyöntekijän palkinnot. 

3. Kauden päätöstilaisuus seuran toimijoille/vetäjille 

 Kauden päätöstilaisuus vetäjille/toimijoille on suunniteltu pidettäväksi   
 laivaseminaarin muodossa. Tarkoituksena on keskustella seuran arvoista ja  
 linjauksista ja käydä läpi keväällä pidetyn kyselyn tuloksia. 

 Päätösristeily pidetään 23.1. - 24.1.2015 Viking Gracella. Tuuli on pyytänyt  
 matkatoimistoilta ja laivayhtiöltä tarjoukset risteilystä. 

 Risteilyn omavastuuosuudeksi sovittiin 25 €. 

 Rami ja Tuuli hoitavat kutsut valmentajille ja toimijoille lokakuun aikana. 

4.  Johtokunta kaudelle 2015 

   Keskusteltiin tulevan kauden johtokunnan kokoonpanosta alustavasti.  

5.  Muut asiat 

 Terveiset taitokisoista ja harrastemessuilta: Taitokisojen palkitut on kirjattu ylös. 
Lauantaina pidetyt harrastemessut jäivät kävijämäärältään harmittavan 
pieneksi. Kopalla oli messuilla oma tehtäväpisteensä. 

 Leijonien Joululehti: Leijonat ovat pyytäneet Kopalta juttua joululehteensä. 
Todettiin, ettei jutuntekijöitä ole löytynyt. 

 B 16-joukkueen rahatilanne: Palataan joukkueen rahatilanteeseen vuoden 
lopulla. 

 Osallistumismaksu piirijoukkueen testipäiville: CT15-joukkueesta on lähdössä 
kaksi tyttöä piirijoukkueen testipäiville. Päätettiin, että seura maksaa 
ensimmäisten testipäivien osallistumismaksun. 

 Seuraava kokous: Seuraava kokous pidetään sunnuntaina 23.11.2014 klo 19 
Sataedun auto-osastolla. 

 

6. Kokouksen päättäminen 

   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25. 

 

  Kokemäellä 12.10.2014 

 

  Vesa Saari     Tuuli Kantola 
  puheenjohtaja     sihteeri 


