
Kokemäen Pallo ry  PÖYTÄKIRJA   5/2017 

 

 

 

JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika: Tiistai 22.5.2017 klo 18:30 

Paikka: Teljän talo 

Läsnä: Kari Sippola 
 Jorma Menna 
 Jaana Sinkko 
 Sami Reinikainen 
 Hanna Reikko-Heikkinen 
 Eija Jaansalu 
 Erno Isomäki 
 Pia Kalliokoski 
  
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:31. 

 
2. Kopaus lehti 

Osa mainostuloista jo saatu, mutta laskut mainoksista lähetettävä pikimmiten mikäli mainoksen 

ostaneita yrityksiä ei ole vielä laskutettu. 

 

3. Liikuntasalivuorojen haku 

Kaupungin salivuoroja haettu ensi talvikaudelle seuraavasti: ma-to klo 17-21, su klo 17-21 Tulkkila-

salista,  yläsalista, alasalista sekä Tuomaalan koululta. Vuoroista saataneen päätökset ennen 

juhannusta. 

 
4. Toimiston siivouspäivä 

Sovittiin toimiston siivouspäiväksi 2.9.2017 klo 15. 

5. LiiKu päivä  



Liiku päivät 3.5. ja 4.5. sujuivat hyvin. Esa Puutio ja Jorma Menna olivat vetämässä toimintaa ja 

koululaisia osallistui  päiviin runsaasti. 

 

6. Pitkäjärvipäivä 
 
Pitkäjärvipäivässä oli n. 45 kävijää KoPan järjestämissä toimintapisteissä (pallotutka & pujottelu).  
Kävijöitä verottivat useat päällekkäiset tapahtumat samana päivänä.  

 

7. Rahastonhoitaja 
 
KoPa ry:n rahastonhoidon hoitaa jatkossa Toimistopalvelu Teljä. 
 

8. Varusteet  

Tuuli- ja verryttelypuvut ovat painatuksessa. Niiden pitäisi valmistua ensi viikolla. Sukat ja pallot ovat 
saapuneet jo toimistolle. Pukujen lunastuksesta ilmoitetaan myöhemmin, Vesa Saari ilmoittaa, miten 
maksut hoidetaan. 

 
9. Suunnittelua 

 
Kesätauon aikana tarkoitus miettiä, miten voitaisiin toimintaa kehittää, aluksi ideat lentoon 
kustannuksia vielä ajattelematta. Katsotaan syksymmällä ideoinnin tuloksia. 
 

10. Muut asiat 

Kaupungilta on myönnetty 1500e tukiavustusta KoPalle  vuodelle 2017. Haettu oli 3000e, eli puolet 
haetusta saatiin. 

Uimahallin kentälle saadaan toiset pienet maalit, jolloin parit harjoitukset voi pitää yhtäaikaisesti. 

Seuran säännöistä keskusteltiin, sellaisten laatimista harkitaan syksymmällä. Esimerkiksi pelaajien 
maksuepäselvyyksien hoitamisen varalta voitaisiin sääntöjä tarvita. 

Jokkiskilpailujen lipunmyyntivuorojen ja –tulojen jakamisesta keskusteltiin. Päivät ovat epätasaisia 
tuotoltaan. Päädyttiin arpomaan päivät, jos halukkaita  joukkueita on enemmän, kuten ennenkin on 
tehty. 

Kioskivaunun pikkugrilli alkaa olla huonossa kunnossa. Kari Sippola lupasi tarkistaa suuttimet, jos sen 
saisi vielä toimintakuntoon. Mikäli ei, hankitaan uusi. 

11. Seuraava kokous 
 
Seuraava kokous pidetään kesätauon jälkeen puheenjohtajan kutsumana. 
 

12. Kokouksen lopetus 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:20. 

 



  
 

 

Kokemäellä 22.5.2017 

 

Sami Reinikainen  Hanna Reikko-Heikkinen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 


