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Kokemäen Pallo ry                                                                                                                                   
 MUISTIO 1   2/2019 

 

 

 

JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika: Keskiviikko 26.2.2019 klo 19:15 

Paikka: Toimisto 

Läsnä:       Kari Sippola 
 Sami Reinikainen (pj & siht.) 
 Jorma Isomäki 

Erno Isomäki 
 Jaana Sinkko 

Jaana Hellemaa (varustevastaava) 
Viivi Ketonen 

 
Poissa:     Hanna Reikko-Heikkinen 
 Eija Jaansalu 
  
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:16 
 

2. Fani tuotteet 

 

Viime kokouksessa sovittiin, että tehdään fanituotteista (lippiksistä, pipoista yms.) kilpailutus. Sami R. ei 

ole kerennyt tehdä asialle mitään, joten siirretään myöhäisemmäksi ajankohdaksi.  

 

3. Satakunnan Osuuskauppa 

Satakunnan Osuuskaupan kannattajatukea saatiin vime vuonna 430€. Tänä vuonnakin Kopa on mukana, 

joten kaikki vanhemmat ja tutut liittymään kannattajaksi.  

4. Tilinpäätös 

 

Käytiin tilinpäätöstä läpi, joka näyttää 1020,05 € tappiota. Johtokunta hyväksyi tilinpäätöksen ja esittää 

sen vuosikokouksessa.  

 

5. Budjetti 2019 
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Käytiin koko seuran budjettia 2019 läpi, joka näyttää 2300,92€ voittoa. Johtokunta hyväksyi budjetin ja 

esittää sen vuosikokouksessa.   

6. Toimintakertomus 

 

Toimintakertomuksen tekeminen on vielä kesken. Käytiin toimintasuunnitelma läpi ja johtokunta 

hyväksyi toimintasuunnitelman ja esittää sen vuosikokouksessa.  

 

7. Vuosikokous 

 

Vuosikokous pidetään keskiviikkona 27.3. klo 18.00 Sähköyhtiön tiloissa. Ehdotetaan seuran sääntöjen 

7§ ja 12§ pykälien muuttamista johtokunnan jäsenmäärän osalta. Nykyisin säännöissä on määritetty 

johtokunnan jäsentenmääräksi 3-5. Jotta mahdollistetaan kaikista joukkueista edustaja johtokuntaan, 

niin ehdotetaan sääntö muutokseksi vuosikokouksessa jäsenmääräksi 3-15. Ilmoitus laitetaan 

Jokilaaksoon ja seuran nettisivuille. Sami R. laittaa ilmoitukset. Ilmoituksissa pitää olla mainittuna 

seuran sääntöjen muuttaminen.  

 

8. Varusteet 

 

Jaana Hellemaa on isolla työmäärällä saanut kartoitettua joukkueiden ja varaston varustemäärät. 

Näiden tietojen pohjalta on tehty varustetilaus pelipaidoista, sukista, shortseista ja palloista. Näiden 

lisäksi on myös tilattu muutama verkkaripuku ja maalivahdin paita. Tilauksen kokonaisarvoksi tuli 

3222,00€. Vuoden aikana tilataan lisää, kun/jos tarvetta on. 

 

Varastolla on myös paljon vanhoja pelipaitoja. Sovittiin, että jätetään kutakin paitamallia/mainostajaa 

yhdet kappaleet historiaa varten ja loput lahjoitetaan UFF:n vaatekeräykseen.  

 

Varastolla on myös vanhoja palloja. Sami R. käy pallot läpi ja ehjät pallot lahjoitetaan kouluille ja 

päiväkoteihin.  

 

8.1. Verkkari- ja tuulipuvut 

 

Kentältä on saatu palautetta viimeisimmästä Umbron verkkari- ja tuulipuvun mallista, kun ne ovat 

niin kapeat. Käytiin keskustelua mahdollisesta merkin ja mallin vaihtamisesta. Päätettiin kuitenkin 

pysyä Umbrossa, koska sitä merkkiä/mallia on paljon kentällä. Tämän lisäksi pääteltiin, että kapea 

malli taitaa olla nykyisen ajan muotia. Eli muillakin merkeillä on kapeaa mallia.  

 

9. Tekonurmi 

 

Tekonurmi on aurattu ja lämmitys laitettu päälle. Sami R. on kysellyt joukkueilta, ketkä ottavat 

tekonurmi vuoroja. Seuraavat joukkueet ovat ottaneet: P10 (ma klo 17-18.30 ½), P08-09 (ti & to klo 17-

18.30 ½), P07 (ke 18-19.30 ½) ja T05 ke & su 18-19.30 ½, sekä YJ treeni ti 18.30-20 ½).  

 

Tekonurmen vuorot maksavat kokemäkeläisiltä 30€/h/koko kenttä (+alv 10%) ja ulkopuolisilta seuroilta 

50€/h/koko kenttä (+alv 10%). Maksullinen kausi on huhtikuun loppuun asti.  

 

10. YJ Sopimukset 
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Kopan TD13 & TD12 ikäluokkiin on tehty YJ sopimukset Kopa/Eupa/LLuja, niin että TD 13AL on Eupa YJ, 

TD13 liiga on Lluja YJ jaTD 12 liiga on Lluja YJ. 

 

Kopan D12 ikäluokkaan on tehty YJ sopimus Kopa/Musa, joka pelaa D12 Liigaa Musa YJ nimellä.  

 

11. Kesän sarjat 

 

Miehet ovat osallistuneet 5 divariin, T05 osallistuvat C-tyttöjen 8v8 harrastesarjaan, P06 osallistuvat 

D12 kakkoseen ja P07 osallistuvat D12 Ykköseen. Alle 12-vuotiaiden sarjoihin ilmoittautumiset ovat 

maaliskuussa.  

 

12. Muut asiat 

 

12.1. Tyttöjoukkuejako 

 

Tyttöpuolella jouduttiin tekemään joukkuejakoja, jotta saadaan kaksi elinvoimaista joukkuetta. T10 

joukkueesta siirretään 2008-syntyneet T05 joukkueeseen. Näin 2008 syntyneet vahvistavat T05 

joukkueen pelaajarinkiä ja saavat myös pelata sääntöjen puitteissa. T10 joukkueessa 2008 

syntyneet eivät saa pelata edes yli-ikäisinä, koska ovat kaksi vuotta vanhempia. Sitten taas T10 

joukkue ei kannata mennä 2009-syntyneiden sarjaan, koska runko on 2010-syntyneitä ja 2009-

syntyneiden sarjan taso on liian kova. T10 joukkueessa pelaa 2009-syntyneet yli-ikäissäännöllä. 

 

13. Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous on järjestäytymiskokous, joka pidetään heti vuosikokouksen jälkeen.  

 

14. Kokouksen lopetus 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30 

 

 

Kokemäellä 26.2.2019 

 

Sami Reinikainen                                                                                      Kari Sippola  
Puheenjohtaja                                                                                Varapuheenjohtaja 
 
 
 
Jäsen                                                                                                           Jäsen 
 
 
 
 


