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Kokemäen Pallo ry  MUISTIO    5/2021 

 

 

 

JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika: Maanantai 17.9.2021 klo 18:30, Kopan toimisto 

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

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:31 

 

2. KKV yhdistyminen 

Seurojen yhdistäminen vaatii KoPalta sääntömuutoksen. Tätä varten kutsutaan koolle ylimääräinen 

vuosikokous lokakuussa. Kokouskutsu on laitettava lehteen 2 viikkoa ennen kokousta. Alustavasti sovittiin 

päivämääräksi 17.11.21. Patentti- ja rekisterihallituksesta varmistetaan vielä, että nimi on vapaana. 

 

3. Pelipaita 

Neuvottelut varustesopimuksesta ovat kesken. Ensi viikolla saadaan tarjoukset ja päästään tekemään 

päätöksiä.  Jatkossa pelipaidat, -shortsit ja -sukat tilataan pelaajien/huoltajien toimesta urheiluliikkeestä. 

Tällöin pelipaidan omistaa jatkossa pelaaja, ei seura. 

 

4. Peiron 

Sami Reinikainen  neuvotteli Peironin kanssa uuden sponsorisopimuksen nyt kun peliasut menevät uusiksi 

ja samat peliasut tulevat olemaan käytössä myös KK-V salibandylla. Sponsorisummaa saatiin nostettua ja 

summa jakautuu puoliksi salibandy- ja jalkapallojaoksen välillä. 

Sponsorisopimuksia pitää muutenkin alkaa edistää, esim. Kokemäen Sähkön ja Kokemäen Lämmön kanssa, 
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5.Teljän talo 

Teljän talo ei ole enää seurojen käytettävissä ensi keväästä lähtien. Kaupunki osoittaa korvaavat tilat 

ilmeisesti Peipohjan päiväkodin entisistä tiloista. KoPan toimiston tavaroiden läpi käyminen ja 

tarpeettomien tavaroiden hävittäminen pitää tehdä kevääseen mennessä, jotta muutto käy helpommin. 

 

 

6. B-pojat futsal 

05-07 syntyneiden poikien kokoama futsalporukka (B-pojat) on ilmoittautunut  talven futsalsarjaan. 

Joukkueessa pelaa useita entisen P06-joukkueen pelaajia, joten päätettiin, että tämä futsaljoukkue saa 

käyttöönsä P06 joukkueen tilille jääneet rahat. Nämä käytetään salivuokriin ja turnusmaksuihin. Pelipaitoja 

ei ole painatettuna tarpeeksi sekä miesten että B-poikien tarpeisiin. Selvitetään paitojen tarve ja painetaan 

tarpeen mukaan lisää. 

 

 

7. Kauden päättäjäiset 

Kauden päätöstilaisuus järjestetään 7.11.21 auditorion tiloissa klo 18.00. Kahvitus järjestetään ennen 

tilaisuutta, alkaen klo 17.30. Arvioitu henkilömäärä tilaisuuteen on n.300 hlö. 

 

 

8. Euran jalkapallohalli 

Euraan on nousemassa jalkapallohalli, mutta sen rakentaminen viivästyy suunnitellusta. Eupasta on kyselty 

tekonurmivuoroja Kokemäeltä. Selvitetään vuorojen oma tarve. 

 

 

9. Muut asiat 

Tilitoimisto tarvitsee Suomi.fi valtuutuksen veroilmoitusta varten. 

P07 luovuttaa pois varatut vuoronsa joukkuuen toiminnan loputtua. Pohdittiin P07 joukkueen tilillä olevien 

rahojen käyttöä. Rahoilla mahdollisesti järjestetään pojille pizzailta tms. 

 

 

10. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään puheenjohtajan kutsun mukaisesti, kuitenkin ennen 17.11 ylimääräistä 

vuosikokousta. 
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11. Kokouksen lopetus 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.42. 

 

 

 

 

Kokemäellä 17.9.2021 

 

Sami Reinikainen  Hanna Reikko-Heikkinen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 
 


