
1(3) 
 

Kokemäen Pallo ry  MUISTIO 5  5/2019 

 

 

 

JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika: Keskiviikko 27.5.2019 klo 18:30 

Paikka: Teljän talo, kokoustila 

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

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.36 
 
2. Pallotanssit + Kopa päivä 

 

Pallotanssit on päätetty järjestää 10.8.  Esiintyjä (n.3x45 min setti) pitää löytää nopeasti, sillä 

elokuuhun ei ole enää pitkä aika. Esimerkiksi Ohjelmanurkka.fi-sivuilta löytyy esiintyjiä. Duon tai 

bändin esiintymiseen pitää varata n 700-800e keikkapalkkiota varten.   

 

Pallotanssit alkaa klo 20 ja bändi aloittaa klo 22. Tilaisuus loppuu klo 01.  

Lipunmyyntiin ovelle tarvitaan kaksi henkilöä, kioskiin muutama, kaksi kerrallaan. Kioskissa 

myydään tällä kertaa vain kahvia ja pullaa sekä makkaraa. 

Lipunmyynti hoidetaan samoin kuin aiemminkin. Jokainen pelaaja velvoitetaan myymään yksi lippu 

ja tästä tuotto menee seuralle. Jos myy enemmän lipuja, puolet tuotosta menee omalle 

joukkueelle.   

 

Kopa- päivä pidetään samana päivänä tekonurmen ympäristössä klo 10-14. Kentälle kaavailtiin 

ohjelmaksi pallotutkaa ja joitain toiminnallisia rasteja. Myös pelejä voitaisiin sopia kentälle 

päivällä. Suunniteltiin KKV:n haastamista norsu- tai kuplapallopeliin. Selvitellään kuplapallojen 

vuokrahintoja 

Ilmoitukset tapahtumista laitetaan Jokilaaksoon ja Valtaväylään. Samoin seuran nettisivuilla ja 

facebookissa ilmoitellaan.  
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3. Kopaus lehti 

 

Kopaus lehden julkaiseminen maksoi XXXXe. Mainostuloja pitäisi tulla 3800e, joista valtaosa onkin jo 

saatu. Lehden teosta saatu tuotto on laskenut viime vuodesta edelleen. 

 

 

4. Jokkiskisat 

Jokkiskisojen lipunmyynti saatiin hoidettua pääsiäisenä. Lauantain lipunmyynnistä saatiin XXXe ja sen 
sai  P11 joukkue, joka hoiti lipunmyynnin. 
Sunnuntain lipunmyynnin tuotto  (XXX e) on  jaettu lipunmyyntiin osallistuneille joukkueille työtuntien 
mukaan. 

20.8. on seuraavat jokkiskisat.  

 

 

5. Muut asiat 

 

Jalkapallokerhossa on nyt käynyt 17 lasta. Vielä on pari lisääkin ilmoittautunut.  

 

Uudet verkot maaleihin ovat saapuneet. Ensi vuonna ollaan saamassa isot ja keskikoiset uudet maalit 

kiinteillä renkailla. 

 

p10 joukkue etsii uutta valmentajaa. 

 

6. Seuraava kokous 

 

 Seuraava kokous pidetään heinä-elokuun vaihteessa (vko 30?) puheenjohtajan kutsun  mukaisesti. 

 

7. Kokouksen lopetus 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.42 

 

 

Kokemäellä 27.5.2019 

 

Sami Reinikainen  Hanna Reikko-Heikkinen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 

  


