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JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 Aika:  Sunnuntai 8.2.2015 klo 19.00 - 20.20 

 Paikka:  Teljän Talo 

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

1. Kokouksen avaus 

   Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.00. 

2. Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely ja allekirjoitus 

   Käytiin läpi tilinpäätös vuodelta 2014 ja allekirjoitettiin tasekirja. 

3. Toimintakertomus 2014 ja toimintasuunnitelma 2015 

 Rami on lähettänyt toimintakertomuksen vuodelta 2014 sähköpostilla  johto-
 kunnalle ennakkoon kommentoitavaksi ja tarkastettavaksi. Toiminta-
 kertomukseen lisätään vielä taitokisojen tulokset 00-syntyneiden osalta. 

   Puheenjohtaja on laatinut toimintasuunnitelman vuodelle 2015, joka käytiin läpi 
   pääpiirteittäin. Toimintasuunnitelma sisältää yhteistyötapahtumat Eupan ja Kopan 
   välillä keväällä ja syksyllä. Tapahtuma pidetään huhtikuussa Kokemäellä ja  
   tarkoituksena on, että jokaisen ikäluokan joukkueet pelaavat harjoitusottelun  
   keskenään. Tapahtumassa on tarkoitus keskustella myös mahdollisesta yhteistyöstä 
   jatkossa. 

 

 



4. Joukkueiden tilanne ja tulevan kesän toiminta 

 Käytiin läpi joukkueiden tilanteet ja suunnitelmat tulevan kauden osalta: 

 - P10-joukkueessa (H5) on tällä hetkellä mukana 12 pelaajaa ja he aikovat osallistua 
 kesällä Euran Nappulaliigaan. Valmentajana Esa Puutio, huoltajana Jaana Sinkko.
 - P08-joukkueessa (G7) on pelaajia n. 20 ja he aikovat osallistua Huittisissa 
 pidettävään  nappulaliigaan (keväällä 3 päivää, syksyllä 3 päivää). Valmentajana 
 Kari Sippola.  
 - P07-joukkueessa (F8) on mukana 15 pelaajaa ja he aikovat  osallistua Euran 
 Nappulaliigaan ja leikkimaailmaan. Valmentajana Erno isomäki, joukkueen-
 johtajana Erno Hakala.  
 - P06-joukkueessa (F9) on mukana 9 pelaajaa ja he aikovat osallistua 
 leikkimaailmaan. Valmentajana Tomi Jakonen. 
 - P04-joukkue (E11)  aikoo osallistua tulevana kautena mahdollisesti 03-
 syntyneiden sarjaan. Valmentajana Marko Vandell ja Sami Vuori, 
 joukkueenjohtajana Mika Kiuru. 
 - P03-joukkueessa (D12) on mukana 11 pelaajaa, ja he aikovat osallistua 
 piirisarjaan. Valmentajana Vesa Saari ja Juha Lähteenmäki.  
 - P02-joukkuetta Kopalla ei ole kaudella 2015. 
 - P00-joukkue (C14) aikoo osallistua piirisarjaan ja myös johonkin turnaukseen. 
 Pelaajia on joukkueessa 19. Joukkue on mukana myös futsalissa. Valmentajana 
 Jorma  Menna, Jouni Leino ja Jyri Jaakkola, joukkueenjohtajana Markku Rajala. 
 - Miesten joukkue osallistuu piirisarjaan. Mukana on vajaa 20 pelaajaa. 
 Valmentajana Erno Isomäki. 
 - T07-joukkueen (FT8) valmentajana toimii Petri Ekberg. Joukkue ei aio vielä 
 tulevalla kaudella osallistua sarjaan/Nappulaliigaan. 
 - T04-joukkue (ET10) aikoo osallistua leikkimaailmaan ja johonkin turnaukseen. 
 Mukana on 12 tyttöä. Valmentajana Vesa Saari. 
 - T99-joukkueessa (BT16) on mukana 20 tyttöä. Valmentajana Sami Reinikainen. 
 Joukkueen kesäsuunnitelmat ovat vielä suunnitteilla, mutta sarjapelien lisäksi  on 
 tarkoitus osallistua myös turnauksiin (mahdollisesti Kauhajoki Cup ja Kaarina-
 turnaus). 
 - Naisten joukkuetta ei ole kaudella 2015. 
 - Harrastefutiksessa on käynyt n. 8 pelaajaa. Vetäjänä Rami Kantola. 
 

5. Johtokunta 2015 

 Kaudella 2015 johtokunnassa jatkavat Vesa Saari, Erno Isomäki, Kari Sippola, Sami 
 Reinikainen ja mahdollisesti Jorma Menna. Uutena jäsenenä mukaan tulee Petri 
 Ekberg. 

 Tomi, Esa ja Marko kyselevät vielä joukkueensa edustajat tulevaan johtokuntaan. 

6. Kopaus-lehti 2015 

 Kopaus-lehti ilmestyy toukokuun puolivälissä. Lehden suunnittelusta pidetään 
 erillinen palaveri heti maaliskuussa vuosikokouksen jälkeen. 

 

 

 



7. Vuosikokous 

   Vuosikokous pidetään Kokemäen Sähkö Oy:n tiloissa 1.3.2015 klo 18.   
   Vuosikokousta ennen pidetään vielä kauden 2014 viimeinen johtokunnan kokous, 
   jossa käydään läpi toiminnantarkastuskertomus. 

   Puheenjohtaja laittaa vuosikokouksesta ilmoituksen Jokilaaksoon ja Kopan  
   nettisivuille kaksi viikkoa ennen kokousta. 

8. Päätösristeilyn anti 

 Kauden 2014 päätösristeily käytiin Viking Gracella 23. - 24.1.2015. Risteilyllä 
 keskusteltiin Kopan arvoista ja tulevaisuudensuunnitelmista sekä käytiin läpi 
 mielipidekyselyn tuloksia.  

 Kopan arvot otetaan esille uuden johtokunnan kanssa tulevana keväänä. 

9. Varustetilanne ja asustetilaukset  

 Kaudella 2014 on kattavasti päivitetty varustetilanne. 

 Joukkueilla on mahdollisuus tilata tuulipukuja/verryttelypukuja/ 
 collegepukuja omakustanteisesti. Rami ilmoittaa joukkueille, milloin puvut ovat 
 sovitettavissa Sportiassa. 

 Seura maksaa pukujen painatuksen (selkään Osuuspankin logo, rintaan Kopan logo, 
 takkiin ja housuihin nimi tai numero). 

10. Vieraspeliasut sekä verryttely-/tuuli-/collegepukujen väritys 

 Johtokunta päätti että Kopan verryttely-/tuuli-/collegepukujen väritys on sini-
 musta. 

 Lisäksi johtokunta päätti, että vieraspelipaidan väri on sininen. 

11. Muut asiat 

  Tekonurmen lumenaurauksesta pidetään talkoot ilmojen lämmettyä 

 
 Tukkiakseliarvat: Joukkueet ovat voineet tilata Ramin kautta tukkiakseliarpoja 

myytäväkseen. Arvat ovat noudettavissa heti alkuviikolla Kopan toimistosta. Arpoja 
voi alkaa myydä 15.2.2015 alkaen. Arpojen kantaosat ja rahat (seteleinä) 
palautetaan Ramille. 

12. Kokouksen päättäminen 

   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20. 

 

  Kokemäellä 8.2.2015 

 

  Vesa Saari     Tuuli Kantola 
  puheenjohtaja     sihteeri 


