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JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika: Perjantai 29.9.2017 klo 18:35 

Paikka:     Teljän talo 

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

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:35. 

 
2. Naisvoimistelijat 

Yläsalista on varattu Kokemäen Naisvoimistelijoiden vetämää kehonhallintatreeniä varten salivuoro 
sunnuntaisin klo 16-17.30. Vuoro on avoin kaikille joukkueille, seura maksaa naisvoimistelijoille 
ohjauksesta sovitusti. Ensimmäinen vuoro on 12.11. Vuoro jatkuu vuoden loppuun asti. Ensi vuoden  
jatko mietitään sen mukaan, paljonko osallistujia on tämän vuoden harjoituksissa. 

 
3. Nieminen Rami pääpelivamennus 

 
Kiinnostuneita pääpelivalmennukseen osallistujia on ollut vain 5-6, mikä on liian vähän valmennuksen 
järjestämiseksi. 
 
 

4. Maalivahtivalmennus 
 
Tekonurmelta sekä liikuntahallista on varattu vuoro keskiviikkoisin maalivahtivalmennusta varten. 
Maalivahtivalmennuksia pitää aluksi Sami Reinikainen. Valmennukseen olisi hyvä osallistua vähintään 1-
2 pelaajaa joka joukkueesta. Eemeli Reponen tulee lisäksi jonakin loka-marraskuun sunnuntaina 
pitämään maalivahtivalmennusta, tähän toivotaan edustusta joka joukkueesta. Myös joukkueiden 
valmentajien tulee osallistua Eemeli Reposen vetämään valmennukseen. 



 

5. Taitokisat 

Taitokisat pidetään tulevana sunnuntaina tekonurmella. Aikataulut on ilmoitettu joukkueille. 
Tekniikkakilpailuun osallistuneiden tulokset syötetään piirin sivuille. Pelaajan on saavutettava vähintään 
hopearaja osallistuakseen piirin tekniikkakilpailuun. 

 

6. Pankkitalletus 

Joukkueiden talkootöistä syntyvien tuottojen tallettamista varten seuraaville henkilöille on myönnetty 
tallennuskäyttöoikeudet  Kokemäen Pallo ry:n tileille: Minna Multanen (xxxxxx-xxxx)(p10), Sanna 
Toroska (xxxxxx-xxxx), Kari Sippola (xxxxxx-xxxx) sekä Erno Isomäki (xxxxxx-xxxx) (p07, miehet). 

 

7. Tilitoimisto 
Seuran käyttämän tilitoimiston omistaja on asetettu liiketoimintakieltoon. Tilinkäyttöoikeus Kokemäen 
Pallo ry:n tileihin on tähän asti käytetyltä tilitoimistolta poistettu. Yhteistyö Toimistopalvelu Teljän 
kanssa lopetetaan ja etsitään uusi tilitoimisto. Seura tarvitsee tilitoimistoa lähinnä tilinpäätöksen 
tekemiseen vuosittain. 
 
 

8. Kauden päättäjäiset 

Toimihenkilöiden kauden päättäjäiset pidetään 18.11. Tilaisuutta varten on varattu Viinikan saunatilat. 

Joukkueiden kauden päätöstilaisuus pidetään 5.11. Tilaisuutta varten on varattu auditorio sekä ruokala. 

Palkinnot tilaisuuteen hoitaa Sami Reinikainen. 150:lle lisenssipelaajalle hankitaan laattamalliset 
palkinnot, ikäluokkien parhaille pokaalit. Tekniikkakilpailujen ikäluokkien parhaille tilataan pokaalit. 

Seuran vuosittain jakamat palkinnot 2017:  

Vuoden valmentaja Vesa Saari  

Vuoden Joukkue P04 

Vuoden seuratyöntekijä Hanna Reikko-Heikkinen  

Vuoden pelaaja Jukka Mäkinen (miehet) 

 

 

9. Talvivuorot 
 
Kaupungin seuralle myöntämistä salivuoroista on peruttu ylimääräiset vuorot. Salivuorot aloitetaan 
marraskuun alusta. Jos haluaa aloittaa myöhemmin, pitää joukkueen itse ilmoittaa kaupungille asiasta 
(laskutus ilmoituksen mukaan). Tiistaisin klo 20-21 on varattu toimihenkilöille oma salivuoro.  Ma 20-21 
vapautuu ilmeisesti salibandyn puolelta yksi vuoro Tulkkila-salista, sen varaamista KoPan käyttöön 
pohditaan vielä. 

  



10. Valmentajapalaveri 
 
Sami kutsuu valmentajat valmentajapalaveriin, joka pidetään mahdollisesti 18.11. ennen 
toimihenkilöiden kauden päättäjäisiä, mutta Sami tiedustelee etukäteen valmentajilta. Seuran 
palkittavat pelaajat sovitaan sähköpostin välityksellä valmentajien kanssa. 

 

11. Ensi vuoden suunnittelua 
 

11.1 Tekonurmi : Käydään keskustelua kaupungin kanssa tekonurmen talvikäyttöön saattamisesta 
lämmityksen avulla. Kaupungin puolesta Elina Heinilä on selvittänyt Porista täysikokoisen 
tekonurmen lämmityskustannuksia. Ovat 50-60 000e /vuosi. Kentän lämmitykseen tarvittavat 
putket on olemassa kentän alla. Vielä pitäisi selvittää tarvittavan lämmityskoneiston ja 
asennuksen hintaa. Myös kentän aurauksesta syntyy talvisin kuluja.  Kentän lämmityksestä 
syntyvien kulujen kattamismallia mietittiin. Samoin mietittiin, pystyisikö KoPa hoitamaan 
talvikunnossapitoa itse? Kokemäen Lämmön hinnoittelu?  Tekonurmen käyttöaste on ollut  
18h/vko. Mikäli lämmitys saataisiin, pitää käyttöastetta saada korkeammaksi esimerkiksi 
vuokraamalla vuoroja lähiseuroille. Kaupunki selvittää lämmitykseen tarvittavan infran 
hankkimiskulut, käyttökulut sekä laskee mahdollisen tuntihinnan. Lämmitys kaukolämmön 
paluulämpönä? 
 

11.2 Lähiseurojen yhteistyö: Luja, HaPo, EuPa, Nasta, kutsutaan loka-marraskuussa alustavaan 
yhteistyöpalaveriin. 

11.3 Muuta 
 

 

12. Ässä-kentän avajaiset 
 
KoPa on osallistunut Tulkkilan koululla avatun Ässä-kentän avajaisiin 8.9. mm pitämällä pallotutkaa 
kentän avajaisissa.  

 

 

13. B-tytöt/naisjoukkue 
 
KoPan B-tyttöjen joukkue on lakannut olemasta, pelaajat siirtyivät HaPoon. 

 

14. Miesten edustusjoukkue 

4.divari muuttuu kahteen lohkoon ensi vuonna kilpailullisin perustein.  Alueellisista lohkoista luovutaan, 
jolloin pelimatkoista tulisi pitkiä.  Miesten joukkue ei ole halukas tähän, minkä johdosta uhkasivat 
tippua 6.divariin. Piirille on tehty vastine, että pyörtäisivät päätöksen. Piiristä tullut vastaus, että mikäli 
ilmoittaa kahden viikon kuluessa sarjan päättymisen jälkeen asiasta, saa jatkaa 5.divariin. Näin on 
päätetty tehdä. 

 

15. Muut asiat 

SiniTuoteelta on saatu kielteinen vastaus sponsoripyyntöön. 
 



  
16. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 20.10 klo 18.30 Teljän talolla. 
 
 

17. Kokouksen lopetus 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:44. 

 

 

Kokemäellä 29.9.2017 

 

Sami Reinikainen  Hanna Reikko-Heikkinen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 


