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Kokemäen Pallo ry  MUISTIO 3  4/2019 

 

 

 

JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika: Tiistai 23.4.2019 klo 19:15 

Paikka: Teljän talo kokoustila 

Läsnä: Kari Sippola 
 Hanna Reikko-Heikkinen 
 Sami Reinikainen 
 Erno Isomäki 
 Jorma Isomäki 
 Jaana Hellemaa 
 Viivi Ketonen 
 Eija Jaansalu 
 
Poissa: Jaana Sinkko 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.48 
 
2. Kahvitus/kioskivastaava 

Kahvitus- ja kioskivastaavaksi vallittiin Viivi Ketonen. Kioskivastaava organisoi seuran tapahtumissa 

kioskivaunun käyttöä sekä inventoi kioskivaunun sisällön. Vaunussa pyritään jatkossa minimaaliseen 

varustukseen, sieltä tyhjennetään kaikki ylimääräinen tavara. Jätetään vain välttämättömimmät eli 

kahvinkeittovälineet ja grillipihdit. Jokainen käyttäjä/joukkue tuo tullessaan käyttötavarat. Kioskivaunu 

on siivottu talven jäljiltä ja sen kunto on heikohko. 

3. Kaupungin avustus 

 

Kaupungilta on haettu toiminta-avustusta 5000e. Avustusta myönnettiin 1800e, mikä on hieman 

enemmän kuin viime vuonna.  

 

4. Harrasteryhmät 

 

Jalkapallon harrasteryhmät ovat alkamassa kevään aikana. Harrasteryhmiin tulee 50 euron maksu, 

johon sisältyy harrastepelipassi (10e). Vakuutuksen (50e) voi jokainen ottaa halutessaan. 
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5. Pallotanssit + Kopa päivä 

 
Pallotanssien ajankohtaa elokuussa pohdittiin. Alustavasti päätettiin selvitellä tanssien pitämistä 10.8. 

 

 

6. Jalkapallokerho 

 

Jalkapallokerho alkaa kokoontua kerran viikossa toukokuun puolivälistä juhannukselle sekä elokuun 

puolivälistä syyskuun loppuun. Vetäjinä Laura ja Oona, Eija aikuisena paikalla. Jalkapallokoulun hinta on 

40e. Maksuun sisältyy valmennus, pallo sekä vakuutus. Minimiosallistujamäärä on 20 henkilöä. 

Kerhotoiminta on suunnattu vuosina 2012-2014 syntyneille tytöille ja 2013-14 syntyneille pojille.  

 

7. Kopaus-lehti 

Käytiin läpi mainosten myyntitilanne. Viimeistään perjantaina on oltava kaikki mainokset selvillä. 

Kaupunginjohtajalta ja länsi-Suomen piirin johtajalta on saatu tervehdykset lehteen. 

 

8. Varusteet 
 

Verkkapuvut ovat painossa. Toimihenkilöille (jojot/valmentajat ja johtokunta) päätettiin hankkia seura-

asusteeksi yhtenäiset pusakat.  Bolidenilta pyydetään sponsorointia, sitä vastaan on tarjottava 

näkyvyyttä, esim. mainos reppuihin tai johonkin seura-asusteeseen tai varustekassiin. 

Lääkintälaukkujen päivitystä pohdittiin myös. Valmentajakasseja on pari varastossa, niiden tilaamiselle 

ei tällä erää tarvetta. 

 

9. Muut asiat 

 

Kouluille ja päiväkodeille on lahjoituksena jaettu palloja 2kpl /luokka ja 2kpl /päiväkoti. 

Jokkiskisat meni ok, lippuja meni hyvin kaupaksi. 

Pitkäjärven siivousvuorot taas ensi kesälle laitetaan jakoon.  

Tekonurmelle mahdollisesti tulossa uudet isot maalit.  

 

10. Seuraava kokous 

 

 Seuraava kokous pidetään 21.5.19 klo 18.40. 

 

 

 

11. Kokouksen lopetus 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.18 

 



3(3) 
 

 

Kokemäellä 23.4.2019 

 

Sami Reinikainen  Hanna Reikko-Heikkinen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 

  


