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Kokemäen Pallo ry  MUISTIO   2/2020 

 

 

 

JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika: Sunnuntai 6.9.2020 klo 18:00 

Paikka: Teljän talo, kokoustila 

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

  

 

 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02 
 
 

2. Palloliiton Turun/Satakunnan tyttöjalkapallo kehittämistapaaminen 

 

Sami Reinikainen osallistui KoPan puolesta Raumalla pidettyyn tyttöjalkapallon kehittämispalaveriin. 

 

3. Jokkiskisat  

 

Elokuun jokkiskisojen lipunmyynti saatiin hoidettua useamman joukkueen yhteistyönä. Tällä kertaa 

lipunmyyntipisteitä oli vain kolme kappaletta. 

 

4. Kopauslehti 

 

Kopauslehti ilmestyi elokuussa ja ilmoituslaskut on huolehdittava viimeistään nyt perille. 

Mainostuottoja on  odotettavissa 3300e (viime vuonna 3800e). 
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5. Perhefutis 

 

KoPa aloittaa perhefutisryhmän pitämisen 2-4 vuotiaille lapsille vanhempineen. Ensimmäinen 

kokoontuminen on ti 22.9. klo 17-18.  Perhefutiksen alkamisesta on ilmoitettu Kopaus-lehdessä sekä 

seuran facebooksivuilla. Viikko ennen perhefutiksen alkua laitetaan vielä ilmoitus Sydän-Satakuntaan. 

Mahdollisesti laaditaan myös facebookiin maksullinen mainos (20e). Perhefutista on 10 kertaa nyt 

syyskaudella ja ryhmä jatkaa 10 harjoituskertaa myös kevätlukukaudella, mikäli porukkaa tulee 

tarpeeksi. Perhefutiksessa ohjaajana on lupautunut toimimaan Jukka Helin. Perhefutiksesta peritään 

maksuna 35e/kausi/lapsi. 

 

 

6. Yläkoululeiri 

 

KoPan pelaajista vain Jenna Saari on osallistumassa Eerikkilän leirityksiin, joita on 4 viikkoa vuodessa. 

Leirien hinta on yhteensä 1120e. Tässä yhteydessä pohdittiin seuran osallistumista leirin kuluihin. 

Päädyttiin siihen, että seura maksaa yhden kolmasosan kuluista. Tämän edellytyksenä on, että Jenna on 

Kopan pelaaja, eikä toisen seuran. 

 

7. Tekniikkakilpailut 

Tänä vuonna ei järjestetä seuran yhteistä tekniikkakilpailupäivää koronavirustilanteesta johtuen. 

Joukkueet pitävät kukin omat tekniikkakilpailunsa syyskuun aikana, mutta on järkevää sopia toisten 

joukkueiden kanssa yhteistyöstä, ettei ratoja tarvitse jokaisen rakentaa erikseen.   

 

8. Kauden päätöstilaisuus 

 

Kauden päätöstilaisuutta ei tänä vuonna järjestetä perinteiseen tapaan auditoriossa, vaan ulkona 

tekonurmella.  Tilaisuus järjestetään 10.10. Kahvitus järjestetään kioskivaunusta. Viivi huolehtii 

kahvituksen ostoksista. Koska ennen kauden päätöstilaisuutta ei enää pidetä johtokunnan kokousta, 

päätetään seurapalkintojen jakamisesta johtokunnan whatsup-äänestyksenä. Tästä ja muista 

tilaisuudessa palkittavista tehdään erillinen liite, joka liitetään tähän muistioon jälkikäteen. 

  

 

9. Toimihenkilöiden päättäjäiset 

 

Toimihenkilöiden päättäjäiset päätettiin pitää vasta pikkujoulukauden jälkeen tammi-helmikuussa. Viivi 

huolehtii varauksista. 
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10. Talvivuorot 

 

Talvivuorojen jakamisesta pidetään palaveri syyskuun aikana.  Sami laittaa asiasta sähköpostia 

valmentajille ja toimihenkilöille. Suurin osa joukkueista harjoittelee kuitenkin ulkona niin kauan kuin 

mahdollista säiden puolesta. 

 

11. Futsal 

Futsalsarjan ilmoittautumisaika loppuu 15.9. KoPasta futsaliin osallistuvat T10 joukkue sekä miesten 

joukkue. 

 

12. Yhdistyminen 

Heinäkuussa Markku Jalonen KK-V:sta on ollut yhteydessä KoPaan ja ehdottanut seurojen yhdistymistä. 

Ajatuksena olisi saada yksi vahvempi seura ja yhdistymisestä on alettu nyt neuvotella. Tiettyjä etuja 

yhdistymisesssä olisi harrastajille, kuten esim. monen eri seura-asun hankkimiselta välttyminen. Myös 

sponsoriasiat voitaisiin hoitaa keskitetysti. Seuran hallinnollisesti yhdistyminen ei toisi suurta muutosta. 

Asiasta ei tehty vielä päätöksiä. 10.9. pidetään palaveri, jossa ovat läsnä kaikki KK-V:n lajijaokset. 

 

13. Kopa tulevaisuudessa? 

 

Pohdittiin Kopan tulevaisuudennäkymiä. Kaupungin asukasmäärän laskiessa ja syntyvyyden ollessa 

pientä vaikutukset urheiluseurojen toimintaan ovat suuria. 

Toiminta saattaa tarvita jatkossa muutosta, sillä kaikista ikäluokista ei saada kilpatoimintaan 

osallistuvaa joukkuetta kasaan.  

Pohdinnassa oli mm. tytöille järjestettävä talviaikanen futsal-toiminta, sekä joukkuetoiminnan kartoitus 

ja mahdolliset joukkueiden yhdistämiset. Kaikille joukkueille järjestetään kysely, jossa kartoitetaan 

pelaajien toiveita jalkapalloharrastuksen luonteesta, ts. onko tarpeen järjestää jatkossa harrasteryhmiä, 

joissa treenit olisivat vain kerran viikossa pelailua, ilman sarjoihin osallistumista ja kilpailullista 

luonnetta. 

 

14. Joukkueet ensi kaudella 

 

Useammalla joukkueella on vaikeuksia saada ensi kesäkaudelle joukkuetta kasaan. Tätä mm. P10 

joukkuetta koskevaa ongelmaa käsitellään talvivuoropalaverissa.  

 

15. Grilli 

Vanhan grillin hajottua on seuralle hankittu uusi grilli. Kustannus tästä oli 195e. 

 

16. Verkkarit 

 

Verkkarimalli on muuttunut. Sovituskappaleiden hankkimisesta ja uusien asujen tilaamisesta 

tarvitseville huolehtii Jaana. Hän laittaa joukkueisiin kyselyä, moniko uutta asua tarvitsee.  
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17. Muut asiat  

 

Ei muita asioita. 

 

 

18. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään puheenjohtajan kutsun mukaisesti. 

 

19. Kokouksen lopetus 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.32. 

 

 

Kokemäellä 6.9.2020 

 

Sami Reinikainen  Hanna Reikko-Heikkinen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 
 


