
Kokemäen Pallo ry  PÖYTÄKIRJA   
     6/2017 

 

 

 

JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika: Keskiviikko 16.8.2017 klo 18:30 

Paikka: Teljän talo 

Läsnä: Vesa Saari 
 Kari Sippola 
 Jorma Menna 
 Jaana Sinkko 
 Sami Reinikainen 
 Hanna Reikko-Heikkinen 
 Erno Isomäki 
  
 

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

 
2. JP koulu 

 
Heinäkuussa 2017 järjestetty jalkapallokoulu keräsi 18 osallistujaa. Pieneen 
osallistujamäärään saattoi vaikuttaa ainakin ajankohta, kesäkuussa olisi parempi jatkossa 
vastaavat järjestää. 

  
3. Vaunu 

 

Ostettu vaunuun uusi jääkappipakastin 430e. Vaunun vuokraksi sovittu 50e/päivä. 
Maksua ei ole peritty KK-V:ltä. Näillä maksuilla katetaan vaunusta aiheutuvia vakuutus- 
ym kuluja. Mietittiin vaunun mainostamista seuran ulkopuoliseen käyttöön. 
 

4. Kopauslehden maksut 

Mainosmaksuja seuran tilille Kopauslehden mainoksista on tullut vasta vähänlaisesti. 
Käytiin läpi maksamattomat firmat ja osa oli saanut laskun vasta hiljakkoin, näiden 
maksua odotellaan elokuun loppuun. Muutama jo alkukesällä laskun saanut yritys ei ole 
vielä maksanut mainostaan. Näitä saatavia karhutaan uudella laskulla. 
 



Yhteistyökumppaneista osalla tuet v.2017 vielä maksamatta. 
 
 

5. Naisvoimistelijat 

On tiedusteltu Kokemäen naisvoimistelijoilta mahdollisuutta ohjata Kopan joukkueille 
kehonhallintatreeniä lajiharjoittelun oheen. Vetäjä löytyisi naisvoimistelijoilta ja treenit 
voitaisiin järjestää Kopan salivuorolla marraskuusta maaliskuuhun. Vetäjästä riippuen 
hinta n. 30e /h. Ryhmä voi olla isokin ja koostua eri-ikäisistä lapsista ja nuorista. Yläsali 
tai liikuntahalli olisivat mahdollisia treenienvetopaikkoja, koska niistä löytyy tarvittava 
välineistö. Treenin kesto 1,5h. Esitellään asia vielä valmentajapalaverissa syyskuussa ja 
tehdään sitten päätöksiä asian suhteen.  

 
6. Nieminen Rami pääpelivalmennus 

Seuralle on tarjottu mahdollisuutta osallistua pääpelivalmennukseen. Valmennus olisi 
suunnattu 9-12 -vuotiaille ja tapahtuisi viikonloppuna. Ohjaajana toimisi Rami Nieminen. 
Hinta olisi muutaman satasen. Keskustellaan asiasta valmentajapalaverissa. 

 
 

7. Pankkitalletus 

Pankkiin seuran tilille esim. puffettirahoja talletettaessa on tullut esiin ongelma, että 
tilille ei saa tallentaa kuin tilinkäyttöoikeuden omaavat henkilöt, joita on seurassa kolme. 
Toiminnan helpottamiseksi on laadittava erillinen pöytäkirja henkilöistä, joilla on oikeus 
tallettamiseen seuran tilille. Käytännössä näitä henkilöitä olisivat joukkueenjohtajat. 
Pöytäkirjaa varten tarvitaan joukkueenjohtajien henkilötunnukset.  

Ongelmaksi on muodostunut myös se, että seuran tilille maksetuista maksuista on vaikea 
erotella lisenssimaksut joukkuemaksusta ja kohdistaa ne oikeaan pelaajaan, vaikka 
pelaajakohtainen viitenumero onkin käytössä. Viitenumeroa käytettäessä ei ole 
mahdollista kirjoittaa viestikenttään maksun aihetta. Ohjeistetaan jatkossa 
joukkueenjohtajia, että pitää ilmoittaa, mitä maksuja tai menoja on tulossa joukkueelle. 
Ilmoitus tehdään tilitoimistoon ja puheenjohtajalle. 

8. Toimihenkilöiden muutos 
 
Pojat -01 uudeksi joukkueenjohtajaksi on valittu Sanna Toroska. 
 

9. Kauden päättäjäiset 
 
Pelaajien kauden päättäjäiset pidetään auditoriossa su 5.11 klo 18 alkaen, kahvi 17.30 
alkaen. Kahvitukseen tilataan pullat Sataedusta (250kpl). Kiertopalkintoja aletaan kysellä 
takaisin, että palautuvat hyvissä ajoin ennen päätöstilaisuutta. 
 
Toimihenkilöiden kauden päättäjäiset pidetään marraskuussa 18.11. 
 

10. Talvivuorot 

Talvikaudelle on saatu kaupungilta seuraavat  salivuorot:  

Alasali: ma 19-21, ke 18.30-21, to 17-19, pe 17-18.30, su 19-21.  



Yläsali: ma 19-21, ti 17-18, 20-21,  su (8)14-21 

Tulkkila-sali: ke 17-21 ja su 20-21 (2/3 salista) 

 

11. Valmentajapalaveri 

Valmentajien ja muiden toimihenkilöiden yhteinen palaveri pidetään syyskuun aikana 
jonakin keskiviikkona. Palaverissa käsitellään mm. talven salivuorojakoa, taitokilpailuja 
yms. 

 

12. Ensi vuoden suunnittelua 
 

• Otetaan Kokemäen kaupungin kanssa puheeksi mahdollisuudet saada 
tekonurmikentälle lämmöt. Valmiudet lämpöjen kytkemiseen ovat olemassa. 
Samoin keskustellaan mahdollisuuksista muuttaa kenttä täysikokoiseksi. 
Seurojen osallistuminen kuluihin voisi olla mahdollista. 

• Lähiseurojen yhteistyömahdollisuuksia kartoitetaan (Hapo, Eupa, Luja ja Kopa). 
Pyritään kokoamaan näistä joukkueista edustus yhteispalaveriin. Olisiko 
mahdollista muodostaa joukkueiden yhteinen yhdistelmäjoukkue oman seuran 
toiminnan lisäksi?  

• Puheenjohtaja on laatinut joukkueen huoltajan käsikirjan piirin 
huoltajakoulutusmateriaalin perusteella. Käsikirja jaetaan kaikkiin joukkueisiin. 

• Maalivahtivalmennuksen mahdollisuuksia ja seuran maalivahtien 
osallistumisintoa koulutukseen kartoitetaan. Esimerkiksi Eemeli Reposen 
vetämänä olisi koulutusta mahdollista toteuttaa. 5 x 2h maksaisi 300e + 
matkakorvaukset. Asiasta keskustellaan valmentajapalaverissa. 

• Marraskuun aikana laaditaan seuran ensi vuoden toimintasuunnitelma. 
Esimerkiksi oman turnauksen ja jalkapallokoulun järjestämistä harkitaan. 
 

13. Muut asiat 
 

 

• B-poikien ottelukäyttäytymisestä on saatu negatiivista palautetta Raisio Futis 

ry:ltä. Olemme käsitelleet Raikun palautteen ja kuulleet joukkueen 

vastineen. Muistutamme seuran joukkueita seuran arvoista.  

• Päätetty toimiston siivouspäiväksi 18.11. 

• Kaupungin liikunnanohjaaja Paula Järvi on tiedustellut seuralta 

mahdollisuutta järjestää liikuntapassikokeiluun lajiin tutustumista 6-9lk 

nuorille. Vastataan, että nuoremmille onnistuisi helpommin, vanhemmista 

ikäluokista ei seuralla enää ole joukkuetta, jonka toimintaan voisi tulla 

mukaan. 

 

 
14. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 27.9. klo 18.30 Teljän talolla 
 



15. Kokouksen lopetus 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.06. 

 

 

Kokemäellä 16.8.2017 

 

Sami Reinikainen  Hanna Reikko-Heikkinen 
puheenjohtaja   sihteeri 

 



Sami
Tekstiruutu
LIITTEET






