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Kokemäen Pallo ry  MUISTIO   1/2020 

 

 

 

JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika: Maanantai 1.6.2020 klo 18:30 

Paikka: Kokemäen Sähkö Oy 

Läsnä: Sami Reinikainen 
 Kari Sippola 
 Hanna Reikko-Heikkinen 
 Henrica Vainionpää 
 Erno Isomäki  
 Jaana Hellemaa 

 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.31 
 

2. Uusi johtokunta 

 

2.1. Sihteeri Hanna Reikko-Heikkinen 

2.2 Taloudenhoitaja (ei hallituksen vars. jäsen) Heidi Porola 

2.3 Varustevastaava Jaana Hellemaa 

2.4. Valmennusvastaavaa ei valittu vielä 

2.5 Media/Tapahtumavastaava Viivi Ketonen 

 

3. Palloliiton alueparlamenttikokous 2.6. klo 18 webinaari 

 

Palloliiton uudistusten ja koronatilanteen vuoksi piirikokouksista on luovuttu ja tänä vuonna 

järjestetään sen sijasta webinaarina alueparlamenttikokous 2.6.2020. Sami Reinikainen osallistuu 

Kopan puolesta webinaariin.  

 

4. Palloliiton Turun/Satakunnan tyttöjalkapallo kehittämistapaaminen 3.6.2020 klo 17 

 

Palloliitto järjestää webinaarina tyttöjalkapallon kehittämistapaamisen. Tähän liittyen ollaan vastattu 

kyselyyn, jossa määriteltiin Kopan roolia tyttöjalkapallon kehittämisessä. Kopa on kasvattajaseura ja 

tyttöjalkapallo on harrastepohjaista.  Tavoitteellisia pelaajia pyritään tukemaan (myös taloudellisesti 

esim. valmennuksiin osallistumista) pelaajapolullaan ja järjestetään tarvittaessa mahdollisuus yj 

toimintaan toisten seurojen kanssa. 
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5. Tilitoimiston maksukorotus 

Tilitoimisto on ilmoittanut maksun korottamisesta 74,80 eurosta/kk  75,30 eroon/kk. Heroksen maksua 

nostettu, joten korotus kohdistuu suoraan asiakkaiden maksuihin. Hyväksytään maksun korottaminen.  

 

 

6. Kaupungin avustus 

 

Kaupungilta on haettu toiminta-avustusta 5000e. Avustusta myönnettiin 1900 euroa, mikä on 100 

euroa enemmän kuin viime vuonna.  

 

7. Joukkuetilanne 

 

Joukkueiden tilanne on tällä hetkellä huolestuttava. Koronavirusepidemian aikaisen treenitauon ja  

yleisemmänkin kehityksen myöstä pelaajamäärä on jatkanut laskuaan. T05 luopui kesäsarjasta ja 

tulevaisuus on epävarma. P10 joukkueessa on 7 pelaajaa, T10 10pelaajaa. P07 joukkueessa on 13 

pelaajaa ja P08-09 18 pelaajaa. 

 

8. Kopaus lehti 

 

Kopaus lehti ilmestyy elokuun alussa. Mainoksia lehteen on alettava kysellä. Mainosten eräpäivät 

sovitaan heinäkuun loppuun (maksu raukeaa, mikäli lehteä ei saada kokoon). 

Juttuja lehteen saa alkaa kirjoittaa. Jokainen joukkue tekee itsestään pienen jutun ja kolmen pelaajan 

pienen haastattelun/esittelyn. 

 

9. Valokuvaus + verkkaritilaus 

 

Joukkuekuvaukset järjestetään ennen juhannusta. Kuvaukseen saavutaan peliasussa. Uudet kuvat 

päivitetään myös seuran nettisivuille. Jaana Hellemaa hoitaa tarvittavien verkkareiden tilauksen. 

10. Maksupääte + tabletti 

Seuralle on hankittu iZettle maksupääte + tabletti korttimaksujen mahdollistamiseksi. Joka joukkueesta 

tarvitaan henkilö, joka hoitaa kassaohjelmaan kirjautumisen. Maksupäätteen käytöstä järjestetään 

koulutus su 7.6. klo 18-19. 

 

11. Korona vaikutus 

 

Koronavirusepidemiasta johtuen kotipeleissä kioskin pitäminen on palloliiton ohjeita noudattaen 

mahdollista, mutta hieman hankalaa. Joukkueet itse päättävät, haluavatko pitää kioskia.  
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Koronaviruksesta ei Kopalle suoraa taloudellista ongelmaa aiheudu, koska palkattua henkilökuntaa ei 

ole. Muuta haittaa kyllä epidemiasta on ollut, koska toiminta jouduttiin keskeyttämään ja pelaajia on 

tauon aikana menetetty jalkapalloharrastuksen lopettamisen vuoksi 

 

12. Kesävuorot 

 

Kesävuorojen jaosta ei ole järjestetty erillistä vuorojenjakotilaisuutta, vaan vuorot jatkuvat samoina 

kuin viime vuonnakin. 

 

13. Muut asiat  

 

Pitkäjärven siivousvuorot alkavat  29.7. 

Jokkiskisat järjestetään mahdollisesti elokuussa. Lipunmyyjiä kisoihin tarvitaan. 

Kari järjestää Viiville Teljän talon avaimet. 

 

14. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään puheenjohtajan kutsun mukaisesti heinäkuussa. 

15. Kokouksen lopetus 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20. 

 

 

Kokemäellä 1.6.2020 

 

Sami Reinikainen  Hanna Reikko-Heikkinen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 
 


