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Kokemäen Pallo ry  MUISTIO 6   9/2019 

 

 

 

JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika: Maanantai 9.9.2019 klo 18:45 

Paikka: Teljän talo, kokoustila 

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

 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.47 
 

2. Pallotanssit + Kopa-päivä 

 

Kopa-päivä pidettiin tekonurmella ja sen ympäristössä la 10.8. klo 10-14 

 

Pallotansseihin myytiin ovelta lippuja XXXXe edestä, ennakkolippujen myynnistä ei vielä ole tietoja. 

Kioski (päivä+ilta) tuottivat XXXe voittoa, eli melko huonosti. 

 

3. Jennan leiri 

 

Jenna Saari on hakenut Eerikkilän leiritykseen (4x 1viikon leirejä). Jennan pääsy leirille on varmistunut. 

Seura on sitoutunut maksamaan leirimaksusta puolet eli 560e 

 

4. Jokkiskisat 

 

P07 joukkue hoiti viime jokkiskisojen lipunmyynnin. 

 

5. Joukkueiden tilanteet 
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Miesten joukkue luopui sarjasta kahden pelaajan lähettyä. Futsaliin miesten joukkue kuitenkin on 

ilmoitettu. 

P06 8 pelaajaa, futsaliin meinaavat ilmoittautua. 

P07 13 pelaajaa (+ 1 uusi?) 

P08/09 18-19 pelaajaa 

P10 11 pelaajaa 

P11 ? 

T05 16-17 pelaajaa 

T10 13 pelaajaa 

Jalkapallokerhossa 18 2013-2015 syntynyttä lasta 

 

 

6. Tekonurmi+ talvivuorot 

Tammi-helmikuun on tekonurmen lämmitys pois päältä. Tekonurmen ja salien talven käyttövuoroista 

sovitaan valmentajapalaverissa, jonka Sami kutsuu koolle pikapuoliin.  Koulun saleja käytetään vasta 

tammikuusta lähtien, liikuntahallia jo aiemmin. 

 

7. Kauden päättäjäiset 

Kauden päättäjäiset pidetään 3.11. 2019. Mietittiin kakun tarjoamista pullan sijaan 25-v juhlavuoden 

kunniaksi (250kpl yleensä annoksia tilattu, riittää hyvin nytkin).  Samoin päättäjäisissä palkitaan seuran 

pitkäaikaisia vaikuttajia mm. Jorma Menna ja Jorma Isomäki. 

Toimihenkilöiden kauden päättäjäisistä ei vielä päätöstä. Mm. standup keikkaa ehdotettu. 

 

8. Tekniikkakilpailut 

Tekniikkakilpailut pidetään lokakuussa, tarkempi ajankohta lyödään lukkoon valmentajapalaverissa. 

Porissa tekniikkakilpailu sitten 9.11. Ilmoittautuminen sinne 3.11. mennessä. 

 

9. Tyttöjen yj 

Sami osallistui Raumalla satakunnan tyttöjoukkueiden palaveriin. Siellä on noussut esiin tyttöpelaajien 

pieni määrä, ja ollut keskustelua tyttöjen yj joukkueista. Pallo-Iiroilla halukkuutta vetää yj-juttuja. 

Tyttöfutisvastaava on mukana kehittämässä yj kuvioita. Tyttöpelaajien tilanteesta palaveri vuoden 

välein. 
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10. Kaupungin jutut (Pöhinät 21.9. + Temppurata / Paula Järvi) 

Seuraa on lähestytty osallistumispyynnöin kaupungin taholta Pöhinät-tapahtumaan esittelemään seuran 

toimintaa. Päätettiin, ettei lähdetä tällä kertaa mukaan. 

Myöskin kaupungin liikunnanohjaaja kyseli Kopan mahdollisuuksia osallistua lasten temppuradan 

ohjaamiseen. Ohjaajien puutteen vuoksi ei lähdetä siihenkään mukaan. 

 

11. Muut asiat 

Sami ilmoitti, että luopuu puheenjohtajuudesta tämän kauden jälkeen. Uutta puheenjohtajaa täytyy siis 

alkaa miettimään. 

  

12. Seuraava kokous 
 

Seuraava kokous pidetään puheenjohtajan kutsun mukaan lokakuussa. 

 

13. Kokouksen lopetus 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.54. 

 

 

Kokemäellä 9.9.2019 

 

Sami Reinikainen  Hanna Reikko-Heikkinen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 
 


