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Kokemäen Pallo ry  MUISTIO 1  1/2021 

 

 

 

JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika: Tiistai 17.1.2021 klo 19:00 

Paikka: Teljän Talo, Toimisto 

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

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:00 

 

2. Seuramaksu 

Seuramaksut päätettiin pitää ennallaan, eli 100 e /vuosi, erikseen 50 e kevät- ja syyskaudelta. Kevätkauden 

eräpäivää lykätään helmikuun puolelle, koska harjoitukset eivät ole vielä alkaneet pyöriä koronaepidemian 

aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Sisarusalennus on edelleen voimassa siten, että vanhimmasta lapsesta 

peritään 100% kausimaksut, nuoremmasta sisaruksesta 50% kausimaksuista. Toimihenkilöt on vapautettu 

kukin yhden lapsen seuramaksusta. 

 

3. Perhefutis 

Perhefutiksen kevätkauden aloitus siirtyy näillä näkymin helmikuun alkuun. Tarkoitus on pitää 10 

harjoituskertaa jatkuen huhtikuun puoliväliin asti. Jukka Helin jatkaa perhefutisryhmän ohjaajana. 

Ilmoittautuneita on toistaiseksi kevätkaudelle syyskautta vähemmän. 
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4. E- jalkapallo 

Sami tiedusteli aiemmin, löytyisikö seurasta halukkaita pelaajia osallistumaan Palloliiton järjestämään e-

jalkapallon Suomen cupiin. Omasta seurasta halukkaita ei ensin ilmoittautunut.  Myöhemmin saimme 

yhteydenoton, jonka seurauksena Kopaa edustaa nyt yksi joukkue  kahden uuden jäsenen voimin e-

jalkapallocupissa. Ilmoittautuminen Suomen cupiin päättyy 21.1.21. 

 

5.Koronarajoitteet 

Kessoten johtava ylilääkäri on pitänyt seuroille Teams-palaverin koronatilanteesta. Palaverissa tuli esiin 

seurojen huoli harrastusten jatkumisesta. Kokemäellä lasten harrastustoiminta on ollut pääosin 

pysähdyksissä jo pitkän aikaa. Muuntoviruksen uhka aiheuttaa paineita vieläkin kovempien rajoitteiden 

suuntaan. Toisaalta Kokemäen ja lähikuntien koronatilannen on ollut erittäin rauhallinen koko ajan. 

Näiden seikkojen pohjalta Kopa on päätynyt aloittamaan lasten harjoitukset ensi viikosta lähtien tietyin 

rajoituksin. Ryhmäkoot pidetään n. 10 henkilön kokoisina. Lähikontakteja vältetään. Aivan pienimpien 

lasten ryhmä ei vielä aloita harjoituksia lähikontaktien välttämisen vaikeuden vuoksi.  

Selvitellään myös joukkueiden kiinnostusta siirtyä ulkotreeneihin, mikäli tekonurmen lämmitys saadaan 

järjestymään. 

 

6.Toimihenkilöiden päättäjäiset 

Vallitsevasta tilanteesta johtuen päättäjäisten järjestämistä siiretään tuonnemmaksi, mahdollisesti 

alkukesään. 

 

7. Joukkueet ensi kesäkaudella 

Useammankin joukkueen kohdalla on mietittävä, riittääkö pelaajamäärä sarjoihin osallistumiseen. Sami oli 

listannut joukkueiden pelaajamäärät ja näiden perusteella hahmotellut ehdotuksen ensi kesän joukkueista. 

Keskustelun jälkeen päätimme hyväksyä ehdotuksen, eli kesäkaudella Kopasta osallistuu sarjaan joukkueet 

P07, P08, P09, P11, P13 ja T10. 

Tämä on mahdollista vain joukkueiden tekemän yhteistyön avulla. Jokaisessa joukkueessa pelaa vähintään 

kahden ikäluokan pelaajia, joissain jopa pelaajia kolmesta eri ikäluokasta. Mm. P07 ja P08 tekevät 

yhteistyötä ja myös harjoitusryhmiä muutetaan siten, että joukkuerajoja saadaan  hälvennettyä. 

 

8.Muut asiat 

Ei muita asioita. 

 

9. Seuraava kokous  

Seuraava kokous pidetään puheenjohtajan kutsun mukaisesti helmikuussa. 
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10.Kokouksen lopetus 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.23 

 

 

Kokemäellä 17.1.2021 

 

Sami Reinikainen  Hanna Reikko-Heikkinen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 
 


