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Kokemäen Pallo ry  MUISTIO 2  2/2021 

 

 

 

JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika: Tiistai 21.3.2021 klo 18:45, Teams kokous 

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

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:43 

 

2. Perhefutis 

Perhefutis jouduttiin perumaan kevätkaudelta kokonaan koronarajoitusten takia. Syyskauden osalta 

kymmenestä kokonntumiskerrasta saatiin pidettyä yhdeksän. Yhdestä puuttuvasta harjoituskerrasta 

päätettiin tarjota hyvitykseksi ilmaista kasvomaskia. Rahallista korvausta peruuntuneesta harjoituskerrasta 

ei makseta. 

 

3. E-jalkapallo 

KoPaa Palloliiton järjestämässä e-jalkapalloturnauksessa edustanut joukkue pärjäsi hienosti. Joukkue selvitti 

kaksi ensimmäistä kierrosta, vasta kolmannella kierroksella nousi tie pystyyn.  Joukkueen pelaajat pääsivät 

turnauksen johdosta e-veikkausliigajoukkueeseen. Turnaus toi hienosti KoPalle näkyvyyttä ja oli seuran 

kannalta kaikin puolin hyvä kokemus. 
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4. Koronarajoitteet 

Koronatilanteen johdosta harjoitteluun liittyvät rajoitteet jatkuvat. 2008 syntyneet ja sitä nuoremmat 

saavat pitää treenit melko normaaliin tapaan, pelatakin saa. 2007 syntyneillä ja sitä vanhemmilla 

harjoituksissa on edelleen vältettävä lähikontaktia. Ulkokentällä saa olla max 50 hlö/ kenttä kerrallaan. 

 

5.Kenttävuorot 

Kesän kenttävuoroista tulee olemaan palaveri kaupungin kanssa. Pääosin vuorot pysyvät samoina kuin 

viime vuonnakin.  

 

6.Ensi kesän sarjat 

Käytiin läpi, mihin sarjoihin KoPa ilmoittaa joukkueet tulevalle kesälkaudelle. (P14, P13, P12, P9, P8, T10). 

 

7. Tilinpäätös 

Käytiin läpi toimintakauden 2020 tilinpäätös. 

 

8. Budjetti 

Käytiin läpi toimintakauden 2020 tapahtumat ja budjetti.  

Päätettiin vuoden 2021 budjetista. 

 

9. Toimintakertomus & -suunnitelma  

Kari lupasi laatia toimintakertomuksen. 

 

10. KK-V yhdistyminen 

Asia päätettiin tuoda vuosikokoukseen. Asiasta on ilmoitettava kokouskutsussa. Jäsenmäärältään isompi 

seura toisi enemmän mahdollisuuksia lajien väliseen yhteistyöhön ja toisi tiettyjä etuja ja vahvuutta 

seuratoimintaan. 

11. Vuosikokous 

Vuosikokous päätettiin pitää 14.4.21 klo 18.00. Ilmoitus kokouksesta laitetaan lehteen 2 viikkoa ennen 

kokousta. 

 

12. Kopaus-lehti 

Päätettiin siirtää Kopaus-lehden julkaiseminen syksyyn. 
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13. Varusteet  

Joukkueiden pitää kartoittaa varusteiden puutteet. Ainakin pelipaitoja tarvitaan tulevalle kaudelle, samoin 

pienimmille pelaajille verkka/tuulipukuja. Jaana lupasi hoitaa tilausasiaa, kun saa joukkueilta tiedot 

puuttuvista varusteista. Ylimääräiseksi jäävät paidat on kerättävä pois pelaajilta. 

 

14. Muut asiat 

Toimihenkilöiden kauden päättäjäisiä päätettiin lykätä edelleen, syksyyn asti.  

 

15. Seuraava kokous 

14.4. 21 vuosikokous ja sen jälkeen johtokunnan kokous. 

 

16. Kokouksen lopetus 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:42. 

 

 

Kokemäellä 21.3.2021 

 

Sami Reinikainen  Hanna Reikko-Heikkinen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 
 


