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JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika: Maanantai 29.8.2016 klo 18:30 

Paikka: Teljäntalo 

Läsnä: Vesa Saari 
 Kari Sippola 
 Jaana Sinkko 
 Sami Reinikainen 
 Eija Jaansalu 
 
Poissa:  
 Erno Isomäki 
 Petri Ekberg 
 Jorma Menna 
 
 
1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:30. 
 

2. Kopaus-lehti 
 

 muutamia maksamattomia mainoksia vielä. Myyjät selvittävät maksuja. 
 

3. Varustetilanne ja varustehankinnat tulevaisuudessa 

 

 Kokemäellä toimiva urheiluliike on lopettamassa toimintansa.  

 Joissain varusteissa painatukset ovat alkaneet irrota jo vähäisen käytön jälkeen. 

 koska paikallista urheiluliikettä ei nyt ole käytettävissä, päätettiin kysyä yhteistyöstä Huittisten 
Kesportin kanssa. Samalla kysytään mahdollisuudesta hoitaa painatukset heidän 
yhteistyöyrityksensä kautta. Vesa kysyy asioista. 

 Todettiin, että ongelmana on sopivan kokoisten ja samalla oikean numeroisten paitojen 
puuttuminen. Todettiin, että alle 12-vuotiailla ei tarvitse olla pelipaidassa numeroa. 
Keskusteltiin mahdollisuudesta, että jatkossa hankittaisiin pienempiä paitoja ilman 
pelinumeroa. Keskusteltiin myös siitä, että jatkossa joukkueet hankkisivat itse pelipaidat. 
Sovittiin, että Vesa kysyy yhteistyömahdollisuudesta ensin Kesportista ja keskustellaan 
varustehankinnoista vielä myöhemmin. 

 



 
4. Joukkueiden tilanne 

 

 Tällä hetkellä seurassa on 150 lisenssipelaajaa. 

 06- joukkue: vajausta pelaajista eikä innokkuutta. Sami lopettaa joukkueen vetämisen, jatkaa 
vielä syyskuun loppuun. 

 T05- joukkue: jaettu syksyllä kahteen joukkueeseen, osa pelaa molemmissa. 
 

5. Kauden päätöstilaisuudet sekä joukkueille että toimihenkilöille 
 

 Kauden päätöstilaisuus pidetään Yhteiskoulun auditoriossa sunnuntaina 6.11.2016 klo 18:00. 
Vesa sopii auditorion varauksen. 

 Sami kysyy palkintoja. 

 Kari tilaa Sataedusta 250 kpl pullia kahvitusta varten 
 

 Toimihenkilöiden päätöstilaisuus pidetään lauantaina 19.11.2016 Pitkäjärvellä tai Stadiumilla. 
Vesa kysyy vielä paikkoja. 

 Vesa laittaa tilaisuudesta kutsun ja ottaa vastaan ilmoittautumiset. 
 

6. Stadiumin lahjakortin käyttö 
 

 Lahjakortti 1000eur on vielä käyttämättä. 

 Päätettiin hankkia lahjakortilla valmentajille sateen/tuulen pitävät takit. Vesa kysyy Stadiumilta 
asiasta. 

 Takkeihin painatetaan seuran logo. 
 

7. Taloudellinen katsaus 
 

 Seuran taloudesta ei huomautettavaa. 

 Todettiin, että päätöstilaisuudet voidaan järjestää samoin, kuin aiempina vuosina. 

 Joukkueet seuraavat edelleen omaa rahankäyttöään. 
 

8. Muut esitetyt asiat 
 

 Seura on ostanut lopettavasta Kokemäen urheiluliikkeestä heinäkuussa 2016 loput siellä olleet 
jalkapallovarusteet. Rahaa käytettiin 800 euroa ja varusteet saatiin ostaa 70% alennuksella. 
Pelaajat voivat ostaa em. erästä säärisuojia samalla 70% alennuksella, jolla seura on ne 
hankkinut. Maksu seuran tilille ja viestikenttään selvitys ostoksesta. 

 Valmentajapalaveri pidetään sunnuntaina 11.9.2016 klo 18:00 Sataedun auto-osastolla. Sami 
kutsuu palaverin koolle. 

 Uudesta urheiluhallista on varattu KoPa:lle vuoro keskiviikkoisin klo 17-21:30. Salin saa 
tarvittaessa jaettua kolmeen osaan. Vuorojen käytöstä keskustellaan valmentajapalaverissa. 

 Maanantaina 30.5.2016 ei pidetty kokousta. 

 Seuraavan kokouksen ajankohtaa ei vielä päätetty. 

 

 

 

 



 
9. Kokouksen päättäminen 

 

 Kokous päätettiin klo 19:50. 

 

 

Kokemäellä 29.8.2016 

 

 

Vesa Saari   Eija Jaansalu 
puheenjohtaja  sihteeri 
 


