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Kokemäen Pallo ry  MUISTIO   3/2020 

 

 

 

JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika: 15.11.2020 klo 17:00 

Paikka: Teljän talo, kokoustila 

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

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:02 
 

2. Palkinnot 

 

Vuoden seuratyöntekijäksi valittiin Kari Sippola, vuoden valmentajaksi Sami Reinikainen ja vuoden 

joukkueeksi P07 joukkue. 

 

3. Toimintasuunnitelma+budjetti 2021 

 

Käytiin läpi toimintasuunnitelma vuodelle 2021. Samoin käytiin läpi hallinnon ja seuran budjetit. 
Hallinnon budjetti vuodelle 2021 on n. 1000 e tappiollinen. Seuran budjetti vuodelle 2021 on n. 3000e 
tappiollinen. 
 

4. Perhefutis 

 

Perhefutista on vedetty nyt syyskausi hieman odotettua pienemmällä osallistujamäärällä. 

Joulukuussa aloitetaan uusi mainonta kevätpuolen kautta varten. Laitetaan mainokset lehteen sekä 

uudelleen myös facebookin maksullinen (20e) mainos. 
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5. Kauden päätöstilaisuus 

Tänä vuonna yhteistä kauden päätöstilaisuutta ei pidetty koronavirusepidemian vuoksi. Jokainen 

joukkue piti oman pienimuotoisen tilaisuuden, jossa jaettiin joukkueen palkinnot ja taitokisapalkinnot. 

 

6. Toimihenkilöiden kauden päättäjäiset  

Pohdittiin vaihtoehtoja kauden päättäjäisten viettämiseksi. Ajankohta olisi tammi/helmikuussa. 

 

7. Talvivuorot 

Kaupungin tiloihin on nyt jaettu talvivuorot. Kopalla on käytössä yläsalin vuoroja (P07, miehet, T/P13) 

sekä liikuntahallin vuoroja. 

 

8. Yhdistyminen 

Käsiteltiin Kopan ja KK-V:n yhdistymistä. Yhdistymisestä olisi tiettyjä etuja, mutta ei käytännössä 

muuttaisi toimintaa juurikaan. Päätetään viedä asia sääntömääräiseen kokoukseen, jossa jäsenistö 

myöhemmin päättää asiasta. 

 

9. Joukkueet ensi kesäkaudella 

Käytiin läpi joukkueiden pelaajamääriä ensi kesäkaudella 

P07 12 pelaajaa 

P08 17 pelaajaa 

P10 10 pelaajaa 

T10 10 pelaajaa 

Keskusteltiin joukkueiden tilanteesta, useammallakin joukkueella tulee olemaan ensi kaudella ongelmia 

saada riittävä määrä pelaajia sarjoihin osallistumista varten. P07 ja P08 joukkueet palaveeraavat asiasta 

vielä erikseen. 

 

10. Kohdeavustus 

 

Kopa haki Kokemäen kaupungilta kohdeavustusta. Avustusta myönnettiin 900e. Saatu avustussumma 

jaetaan joukkueille näiden maksamien salivuorojen mukaan prosentuaalisesti.  

 

11. Stipendi 

Jenna Saarelle on haettu Kokemäen kaupungin vuodelle 2020 myöntämää urheilustipendiä. 
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12. Lopputyö 

Saku Ojanperä on ollut yhteydessä KoPaan opintoihinsa liittyvän lopputyön tiimoilta. Työ käsittelee 

nuorten polvivammojen ehkäisyä. Puollamme asiaa, eli lopputyön tekeminen seuran osalta on ok. 

 

13. Maskit 

Kasvomaskeja Kopan logolla on tilattu 100kpl hintaan 4,95/kpl. Kaikki toimihenkilöt saavat maskin, 

loput myydään 10e kappalehinnalla. 

 

14. Vaunu 

Kioskivaunu on talvisäilössä Järilässä Jari Ijäksen hallissa. Termarit ja kaasupullo on Karilla talvisäilössä. 

 

15. Futisstartti 

 

Futisstarttikoulutusta käsiteltiin. Koulutus olisi 1-1,5h kestävä koulutus pienten lasten vanhemmille. 

Siinä käsiteltäisiin mm seuran toimintatapoja ja vanhempien roolia. 

 

16. Muut asiat 

 

16.1. Tekonurmissa käytettävä rouhe on noussut uutisotsikoihin ympäristöhaittojensa takia.            

Seurataan tilannetta lainsäädännön/korvaavien materiaalien osalta. 

 

 

16.2 Kopa on saanut pitkästä aikaa ensimmäisen kannastusjäsenmaksun, 50e.  

 

 

17. Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous järjestetään 17.1 klo 17. 

 

 

18. Kokouksen lopetus 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.42 

 

Kokemäellä 15.11.2020 

 

Sami Reinikainen  Hanna Reikko-Heikkinen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 


