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JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 Aika:  Sunnuntai  23.11.2014 klo 19.01 - 20.30 

 Paikka:  Sataedu, auto-osasto 

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

1. Kokouksen avaus 

   Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.01. 

2. Kauden päätöstilaisuus  

 Kokemäen Pallon kauden päätöstilaisuus pidettiin sunnuntaina 2.11.2014
 koulukeskuksen auditoriossa.  

 Todettiin päätösjuhlien onnistuneen suunnitelmien mukaisesti. Väkeä oli paikalla 
 ennätysmäärä. 

3.  Varustehankinnat 

   Keskusteltiin tulevista varustehankinnoista ja käytiin samalla läpi arviot   
   pelaajamääristä seuraavalla kaudella. 

   Lisenssipelaajia oli 166 kaudella 2014. Määrä pysynee samalla tasolla myös  
   vuonna 2015. Lisenssimaksut kaudelle 2015 tulevat maksuun joulukuussa.  
   Eräpäiväksi sovittiin 20.12.2014. 

   Lisäksi käytiin läpi ensi vuonna käytössä olevat joukkuetunnukset. 

   Käytiin läpi Ramin tekemä selvitys varustetarpeista. Erityisesti isompien  
   kokoluokkien vaatteista on pulaa. 

    



   Johtokunta päätti hankkia varusteita Ramin esityksen mukaan seuraavasti:  
    3 kassia, 4 takkia, 80 shortsit, 80 palloa ja 85 paitaa. 

   Futsal -palloja tilataan joukkueille tarpeen mukaan. 

   C-ikäluokkaan siirryttäessä pallokoko muuttuu kokoon 5. Sovittiin, ettei tämän  
   jälkeen pelaajille enää hankita omia palloja. 

   Pelishortseissa on painatuspaikka vapaana sponsorille. Tiedustellaan yrityksiltä  
   halukkuutta mainospaikkaan shortseissa. 

4.  Alustusta talousarviolle ja toimintasuunnitelmalle 2015 

   Aloitettiin talousarviokeskustelut.  

   Talousarviokeskustelua jatketaan seuraavassa kokouksessa, johon pyydetään  
   kirjanpitäjä mukaan selvittämään kirjanpidon tilejä. 

5.  B16-joukkueen taloudellinen tilanne 

   B16-joukkueen kulut ovat kertyneet pääasiassa tuomarikuluista viimeisten vuosien 
   aikana. Joukkue on luvannut neuvotella asiasta ja hoitaa rahatilanteensa kuntoon. 

6.  Muut asiat 

  Kopaa on pyydetty hoitamaan talkootyönä Seuratalon Bingo-iltoja tiistaisin. 
Järjestelyihin tarvittaisiin 4 - 8 henkilöä joka tiistai. Johtokunta päätti, ettei lähde 
mukaan bingotoimintaan. 

 Laivaristeily seuran toimijoille/vetäjille: Kauden päätösristeily pidetään 23.1. - 
24.1.2015 Viking Gracella. Ilmoittautuneita on 20, joista kaksi on vielä 
vahvistamatta. Saatuun tarjoukseen edellytetään 20 osallistujaa. 

 Ilmoitusasiat:  
- Kopan kioskivaunu on rekisteröity. 

  - Kokouskutsu lähetetään jatkossa myös F9-joukkueen valmentaja Tomi Jakoselle. 
  - Jokkis-lipunmyynti pidetään edelleen Kopan talkoolistoilla. 
 

 Seuraava kokous: Seuraava kokous pidetään tammikuussa. Tarkempi aika sovitaan 
kirjanpitäjän kanssa ja ilmoitetaan jäsenille myöhemmin. 

7. Kokouksen päättäminen 

   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30. 

 

  Kokemäellä 23.11.2014 

 

  Vesa Saari     Tuuli Kantola 
  puheenjohtaja     sihteeri 


