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JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika: Perjantai 20.10.2017 klo 18:30 

Paikka: Teljän talo 

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

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:33. 

 
2. Tekniikkakilpailut 

Tekniikkakilpailuihin osallistui tänä vuonna 51 pelaajaa. Tämä oli yhdeksän pelaajaa vähemmän kuin 
viime vuonna. Osallistujista 40 oli poikia, 11 tyttöjä.  35 % lisenssipelaajista osallistui 
tekniikkakilpailuihin. (Viime vuonna 40 %). Taitomerkkimitaleja saavutettiin 10, viisi hopeaa ja viisi 
pronssia. Hopeamerkin saavuttaneet voivat osallistua piirin tekniikkakilpailuihin, jotka pidetään 
Karhuhallissa 18.11. 

 
3. Tilitoimisto 

 
Seuran uuden tilitoimiston löytämiseksi on kysytty tarjous Mariannan Tili Oy:stä (ja saatu), samoin 
Festumille laitettu tarjouspyyntö. Satakunnan tilitoimistosta vielä kysytään. Mariannan Tili Oy:n kautta 
hoidettaessa kaikki tieto kulkisi sähköisesti: laskun maksut jne. Tilitietoja pystyisi tällöin seuraamaan 
vaikka puhelimelta. Heros ohjelma heillä käytössä. Käydään tarjouksia läpi kokouksessa sitten, kun on 
saatu useammasta tilitoimistosta tarjous. 
 
 
 
 



4. Kauden päättäjäiset 
 
Kauden päättäjäiset pidetään 5.11. Palkinnot tilaisuutta varten on nyt tilattu. Maalikuningas-palkinto on 
kadoksissa. Kysellään sen perään vielä. Kahvitusta varten on tilattu 250 pullaa. Eija ja Jaana käyvät 
kaupassa ennen tilaisuutta hankkimassa kahvitukseen tarvittavat maidot ja muut tarvikkeet. Sami 
yhdessä joukkueen toimihenkilön (jojo tai valmentaja) kanssa jakaa aina kunkin joukkueen palkinnot. 
Istumajärjestys (pienet eteen) merkitään lapuilla (2 ikäluokkaa/penkkirivi). Nuorimmat joukkueet 
sijoitetaan eturiviin ja palkinnot jaetaan nuorimmista ikäluokista alkaen. Tekniikkakilpailujen palkinnot 
jaetaan samalla kuin muutkin joukkueen palkinnot. Kahvitus alkaa 17.30. Tilaisuudesta laitetaan 
ennakkoon ilmoitus Jokilaaksoon. Toimihenkilöiden tulisi olla paikalla klo 16.30. 
 
Toimihenkilöiden kauden päättäjäiset pidetään 18.11. Klo 16 aloitetaan toimiston siivouksella ja 
saunatiloihin siirrytään klo 18 alkaen. 
 
 

5. Valmentajapalaveri 

Valmentajapalaveri pidetään ma 13.11 klo 18.30 Sataedulla auto-osastolla. 

 
6. Lähiseurojen yhteistyö 

Sami Reinikainen on jututtanut EuPaa ja Lujaa lähiseurojen mahdollisista yhteistyökuvioista. Nämä 
seurat suhtautuivat asiaan positiivisesti.  Nasta ei ole vastannut sähköpostitse lähetettyyn viestiin. 
Muut seurat, joille viesti on laitettu (HaPo, Luja, Eupa) ovat tulossa yhteispalaveriin 21.11. Palaverin 
pitopaikaksi on sovittu Pitkäjärvi ja ajaksi alustavasti klo 19. 

Yhteistyön kehittämisen ajatuksena on, että mikään seura tai joukkue ei lakkaisi olemasta, mutta 
kunkin seuran joukkueista valitut keskitason ja edistyneimpien ryhmät voisivat harjoitella kerran 
viikossa yhdessä ja näissä porukoissa voitaisiin osallistua joskus turnauksiinkin. (Näille tulisi kolmas 
viikoittainen harjoitus). Motivoituneimmat pelaajat saisivat parempia kehittymisen mahdollisuuksia. 

 

7. Vuosi 2018 

Ensi vuoden toimintasuunnitelma tehdään marraskuussa. 

Jalkapallokoulu pidetään uusille pelaajille alkukesästä. Jalkapallokoulu on tarkoitettu nuorimmille 
ikäluokille ja tähtää uuden joukkueen perustamiseen. Jalkapallokoulu voisi kestää esim. kesäkuun 
alusta juhannukseen. Porukka kokoontuisi silloin kerran viikossa. 

Elokuun alussa suunniteltiin pidettäväksi jalkapalloleiriä alakouluikäisille (2 päivää, yön yli, Pitkäjärvellä)  

Heinä/elokuussa järjestetään pallotanssit. 

 
8. Muut asiat 

18.11. klo 16 toimiston siivous. Kysytään kaupungilta jätelavaa/-astiaa roskia varten. 

24.11-7.12 Liikuntahalli suljettu itsenäisyysjuhlan vuoksi 

Siirretään maalivahtivalmennus alkamaan vasta vuodenvaihteen jälkeen. 



 
 
  
 

9. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 20.11 klo 18.30 Teljän talolla. 
 
 

10. Kokouksen lopetus 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:58. 

 

 

Kokemäellä 20.10.2017 

 

Sami Reinikainen  Hanna Reikko-Heikkinen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 


