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JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika: Maanantai 20.11.2017 klo 18:30 

Paikka: Teljän talo 

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

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:36. 

 
2. Piirin vuosikokous 

Piirin vuosikokous pidetään ti 28.11 Eurassa klo 18.30. Sami Reinikainen edustaa KoPaa kokouksessa. 
Piirin ehdollepanotoimikunta ehdottaa liittokokoukseen piirin varaedustajaksi Sami Reinikaista. 
Liittokokouksessa valitaan liiton uusi puheenjohtaja. 

 
3. Tilitoimisto 

 
Tilitoimiston vaihtamista varten tehtyihin tarjouspyyntöihin saadut vastaukset käsiteltiin kokouksessa. 
Tarjoukset saatiin Festumilta, Mariannan tililtä sekä E-tililtä.   Johtokunta päätti yksimielisesti valita 
Mariannan tili Oy: n Kokemäen Pallon uudeksi tilitoimistoksi. Tähän päädyttiin tarjouksia vertailemalla 
hinnan sekä toimintatapojen vuoksi. Kirjanpito hoidetaan jatkossa täysin sähköisesti, mikä vaikuttaa 
toimivalta ja helpolta tavalta seurata eri joukkueiden rahavirtoja.  

 

4. Avustus 

KoPa on hakenut Kokemäen kaupungin kohdeavustusta. Kohdeavustuksia oli budjetoitu 16 000e, josta 
KoPalle myönnettiin  800e. Summa jaetaan joukkueille salivuoroista maksettujen maksujen määrän 
mukaan.  



Maksettujen osuuksien mukaan lasketaan prosenttiosuus vuorojen kokonaissummasta. Saadusta 
tukisummasta jaetaan prosenttiosuuden mukaan joukkueille. 

 
5. Tilitilanne 

Kokouksessa käytiin läpi tiliasioita lähinnä hallinnon osalta, koska hallinnon osalta kuluneen vuoden 
tappio tulee olemaan n. 6800e. 

Vuoden 2017 osalta on seuralla saamatta tuloja useista eri lähteistä (esim. yhteistyökumppaneita ei ole 
kaikkia edes laskutettu epäselvien vastuiden ja vanhentuneiden sopimusten vuoksi, tukkiakseliarvoista 
tuloja saamatta ja Kopaus-lehden mainoksia on edelleen maksamatta, ehkä myös laskuttamatta). 

Yhteistyökumppanien kanssa tuoreimmat kirjalliset sopimukset on tehty vuonna 2014. Ensi vuodeksi 
tilannetta on tarkoitus selkiyttää ja neuvotella uudet yhteistyösopimukset esim. Lehtosen konepajalle ja 
Peironille. Tälle vuodelle ei enää isompia korjausliikkeitä voida tehdä. 

Myös seura-asusteissa on epäselvyyksiä, jotka Sami Reinikainen selvittelee. 

 

6. Toimintasuunnitelma 2018 

Toimintasuunnitelma ensi vuodelle käytiin läpi. Suurimpina muutoksina edellisvuoteen on panostuksen 
lisäys tyttöjalkapalloiluun, pallotanssien, maalivahtivalmennuksen ja junnuviikonloppuleirin 
järjestäminen. Toimintasuunnitelman hyväksyminen käsitellään tulevassa vuosikokouksessa. 

 

7. Budjetti 2018 
 
Käytiin läpi ensi vuoden budjettia hallinnon osalta, joka näytti tappiota 5,31e. Budjetti liitteenä. 
 
 

8. Lisenssipalaveri 
 
Joukkueille on pidettävä lisenssipalaveri joulukuun alussa. Lisenssin maksua varten on 
pelaajaviitenumerolista olemassa vuodelta 2014. Tästä ymmärrettävästi puuttuu paljon nykyisiä 
pelaajia. Joukkueille on tehtävä viitenumerolistat, jotka päivitetään. Lisenssimaksu ja joukkuemaksu on 
pidettävä maksaessa erillään, ettei maksujen kohdennuksessa oikealle pelaajalle ja joukkueelle tule 
ongelmia. 

  
 

9. Muut asiat 
 
Yhteistyöhakemus Satakunnan osuuskaupalle on tehty. 
 
Norilsk Nickel  sponsorihakemus pitää tehdä 31.12.2017 mennessä. Puheenjohtaja hoitaa asian. 
 
Emilia Ruuskanen on Tulkkilan koulun vanhempainyhdistyksen puolesta lähestynyt KoPaa 
vetoomuksella kauppojen energiajuomien myymisen kieltämiseksi kaupoissa alle 15v nuorille. 
Päätettiin puoltaa asiaa. 
 



Kirpputori kyseli seuran grillliä lainaan makkaranmyyntiin. Grilli luvattu 20 e hintaan lainaan. 
 
Piirin tekniikkakilpailuun ilmoittautui viisi pelaajaa, joista neljä osallistui. Kulta-ja hopeamerkkirajan 
saavutti P8 ikäluokassa Elias Lindholm, pronssimerkkirajan T 11 ikäluokassa Jenna Saari. 
 
 

10. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 5.12 klo 18.30 Teljän talolla. 
 
 
 
 

11. Kokouksen lopetus 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:24. 

 

 

Kokemäellä 20.11.2017 

 

Sami Reinikainen  Hanna Reikko-Heikkinen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 


