
Kokemäen Pallo ry  PÖYTÄKIRJA   10/2017

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika: Maanantai 14.12.2017 klo 18:00

Paikka: Teljän talo

Läsnä: Jorma Menna
Sami Reinikainen
Erno Isomäki
Eija Jaansalu
Kari Sippola

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:10 ja toimii samalla sihteerinä.

2. Piirin vuosikokouksen anti

Piirin vuosikokous pidettiin ti 28.11 Eurassa. Kokous oli ennätyspitkä ja jouduttiin äänestämään 
piirihallituksen jäsenistä. Sami Reinikainen valittiin 20.1.2018 pidettävään Palloliiton liittokokouksen
varajäseneksi. Jokunen aika sitten tuli ilmoitus, että joudutaan pitämään uusi piirikokous ja
valitsemaan uudet liittokokouksen edustajat, koska L-S piiristä on liikaa edustajia lisenssipelaaja 
määrään nähden. Uusi piirikokous on 4.1. Turussa, jossa käsitellään ainoastaan liittokokousedustaja 
asia. Kukaan kokouksessa ei halunnut osallistua piirikokoukseen ja mikäli joku haluaa mennä 
edustamaan Kopaa, yhteys Sami Reinikaiseen. Piirin ehdollevalinta toimikunta ehdottaa Sami 
Reinikaista jälleen varaedustajaksi liittokokoukseen.

3. Tilitoimisto

Sami Reinikainen on allekirjoittanut kirjanpitosopimuksen Mariannan tili Oy:n kanssa. Tarjouksessa oli 
keskimääräinen tositemäärä 21-30/kk hintaan xx,xx€/kk (alv 0%). Viime kokouksessa puhuttiin, että 
kyseinen tositemäärä ei riitä, kun keskimääräinen tositemäärä on n. 40 tositetta kuukaudessa. Sami oli 
pyytänyt korjatun version aikaisempaan kokoukseen, mutta ei ollut saanut uutta tarjousta. Sopimuksen 
allekirjoitushetkellä tarkennettiin tositemäärää ja nyt se on 41-50 tositetta kuukaudessa ja hintaan 
xx,xx€/kk (alv 0%). Tämä on silti n. 200€ edullisempi kuin muut. Lisäksi muiden hinnat perustui 
tuntihintaan ja vientien määrään, joten ei koskaan tiedä mitä se maksaa. Mariannan tilissä on kiinteä 
kuukausihinta, joten on helppo budjetoida kulut.



Kirjanpito on sähköinen ja jokainen joukkue näkee vain ainoastaan oman joukkueen tilitiedot. 
Johtokunta näkee kaikkien tiedot halutessaan. Päätimme, että johtokunnan jäsenet voi halutessaan 
saada tunnukset, joilla näkee kaikkien tiedot. Ainakin puheenjohtaja ja sihteeri pitää nähdä kaikkien 
tilitiedot. Joukkueet keskustelevat kenelle joukkueessa annetaan tunnukset, joilla näkee oman 
joukkueen tilitiedot ja saa laitettua laskut järjestelmään.

Järjestelmään pystytään myös tallentamaan seuran papereita (esim. seuran säännöt, 
yhteistyösopimukset jne.) ja niihin pääsyyn pystytään antamaan erinäköisiä käyttöoikeuksia. 
Keskusteltiin, että olisi hyvä pitää yhdessä paikassa voimassa olevia papereita/ohjeita.

Koulutus annetaan tammikuussa Mariannan tilin toimesta. Koulutuspäivämäärä ja -kutsu ilmoitetaan 
myöhemmin Sami Reinikaisen toimesta.

4. Tilitilanne

Kokouksessa tarkennettiin viime kokouksesta tiliasioita lähinnä hallinnon osalta. Tarkoitus olisi pyrkiä 
vuonna 2018 korjaamaan joltakin osin tämän vuoden tilitappiota.

Sami Reinikainen on ollut yhteydessä yhteistyökumppaneihin.

Peiron on käyttänyt budjettinsa tämän vuoden osalta ja eikä ole ollut sopimusta tälle vuodelle, joten 
eivät tänä vuonna osallistu. Vuonna 2018 osallistuu ja nostivat sponsorirahaa, sekä optio vuodesta 
2019.

Kokemäen lämmölle on laitettu lasku tästä vuodesta, sekä kysely vuoden 2018 yhteystyö 
mahdollisuudesta. Ei ole vielä maksua tullut, eikä minkäänlaista vastausta.

Kokemäen osuuspankille on laitettu kysely tämän vuoden laskutuksesta ja vuoden 2018 yhteistyö 
mahdollisuudesta. Ei ole saatu minkäänlaista vastausta.

Lehtosen Konepajalle on tehty kysely vuoden 2018 yhteistyö mahdollisuudesta, mutta vastausta ei ole 
vielä tullut.

Norilsk Nickel on tehty sponsorihakemus, joka piti jättää tämän vuoden loppuun mennessä. Nostettiin
haettavaa summaa ja aikaa 3-vuodeksi. Vuoden vaihteen jälkeen tulee päätös.

Tukkiakseliarpa kuvion Sami selvitti ja on tehnyt hakemuksen rahan palautus hakemuksen Lions 
Clubille.

Osa joukkueista ei ollut tilittänyt seura-asusteita, mutta nyt asia on aikalailla korjattu. Tulevaisuudessa 
pitää muuttaa toimintatapaa.

5. Seurojen yhteistyöpalaveri

Seurojen yhteistyöpalaveri pidettiin 21.11. Pitkäjärvellä, johon osallistui Kopa, LLjua, Hapo, Eupa ja 
Nasta. Palaverissa oli yhteensä 10 henkilöä. Jokainen seura piti tärkeänä yhteistyötä, mutta olivat 
varauksellisia. Näitä yhteistyökuvioita on aikaisemminkin yritetty, mutta aina mennyt karille. Jokaisella 
on huoli lastenmäärän vähenemisestä ja jalkapallo harrastamisen jatkumisesta. Punaisena lankana 
yhteistyössä on YJ joukkue tai kaksoisedustus. Palaverissa nähtiin akuuttina tarpeena B-pojat ja P04 
ikäluokat. Kutsuttiin koolle näiden joukkueiden toimihenkilöt ja palaveri pidettiinkin Pitkäjärvellä 12.12. 
Tulevaisuutta ajatellen pyritään järjestämään Pojat 2010-syntyneille karuselliturnaus tyyppiset 
pelipäivät, niin että jokainen seura järjestää kerran vuoden 2018 aikana. Tästä pidetään oma palaveri



tammikuussa. Näin saadaan pojat, toimihenkilöt ja valmentajat tutuiksi keskenään joten yhteistyön 
tekeminen myöhemmin on helpompaa.

12.12. pidetyssä B-poikien ja P04 joukkueiden palaverissa ehdoteltiin, että B-poikien osalta Hapo ja 
Kopa tekisivät YJ-joukkueen, johon voisi osallistua myös muiden seurojen pelaajia. B-pojat voisivat 
pelata myös miesten joukkueessa lisäksi. Joukkueiden toimihenkilöt sopivat asian keskenään.

6. GDPR- henkilötietorekisteri laki

GDPR- henkilötietorekisteri laki on EU määräämä, joka astuu voimaan 25.5.2018. Siinä on pahimmillaan 
sanktiona 20 miljoona euroa tai 4 % liikevaihdosta. Laki koskee kaikkia yrityksiä, järjestöjä, seuroja ja 
joukkueita joilla kerätään henkilötietoja. Tämä aiheuttaa toimenpiteitä ja pitää tehdä 
rekisteriselostuksia. Lisensseissä oli jo omansa ja joukkueita on ohjeistettu miten pitää toimia. 
Tärkeimpänä pointtina heti aluksi on, ettei enää kerätä sos. turvatunnuksia ja mikäli niitä on niin 
poistetaan/hävitetään.

Sami Reinikainen odottaa tuleeko Palloliitolta jotain valmiita pohjia, mutta muussa tapauksessa Sami 
Reinikainen käyttää oman työpaikan pohjia rekisteriselostuksen tekemiseen.

7. Muut asiat

Syksyn kokouksessa käytiin kohta, jossa annettiin halukkaille joukkueen toimihenkilöille oikeus 
rahatallennukseen Kopan tilille. Tämä ei pankin ennakkoilmoituksesta huolimatta riittänyt, vaan pitäisi 
tehdä rahahuoltosopimus. Rahahuoltosopimuksessa on kiinteä kk-hintainen maksu, joka pitää maksaa 
vaikkei tallentaisikaan rahaa sinä kuukautena. Tämän lisäksi jokaisesta kertalaskennasta veloitettaisiin 
erikseen kiinteä hinta, sekä vielä kappalehinta riippuen onko siinä pelkkiä seteleitä, kolikoita vai 
sekaisin seteleitä ja kolikoita. Todettiin, että talletussummat ovat sen verran pieniä ja siitä poistettaisiin 
vielä kulut, niin ei ole järkeä. Ohjeistetaan joukkueita, että käteisvarat kierrätetään oman tilin kautta.

Kopa on hyväksytty Satakunnan osuuskaupan kannattaja kampanjaan vuodeksi 2018. Sami Reinikainen 
ohjeistaa joukkueita.

Pallo-Iirojen Pasi Lehtonen on ottanut yhteyttä Sami Reinikaiseen ja haluaa tulla keskustelemaan Pallo- 
Iirojen satelliitti yhteystyökuviosta. Sami käy keskustelua Pasin kanssa tammikuun alkupuolella.

8. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään tammikuussa ja puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle.

9. Kokouksen lopetus

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:05.

Kokemäellä 14.12.2017

Sami Reinikainen  ______________________ _____________________
puheenjohtaja  jäsen  jäsen


