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Kokemäen Pallo ry  MUISTIO    6/2021 

 

 

 

JOHTOKUNNAN KOKOUS YHDESSÄ SALIBANDY JOHTOKUNNAN KANSSA 

 

Aika: Maanantai 19.10.2021 klo 18:00, Liikuntahalli 

Läsnä: Kari Sippola 
 Henrica Vainionpää 
 Sami Reinikainen 
 Olli Teini 
 Pauliina Lehtimäki 
 Kati Selimgerei 
 Niko Hakanpää 
 Timo Rinne 
 Jaana Ketola-Siltanen 
 Teemu Luomaniemi 
 Marja Mäki 
 
  
1.Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja(t) avasivat kokouksen klo 18:01 

2. Intersport seuravaruste sopimus 

• Olli Teini (KK-V Salibandy ry) ja Sami Reinikainen (Kokemäen Pallo ry) ovat käyneet allekirjoittamassa 
yhteistyösopimuksen Intersport Pori Puuvillan kanssa. Olli kertasi yhteistyösopimuksen kohtia. 

 

• Päätimme, että yhteistyösopimukseen sisältyvä allekirjoituspalkkio sekä 10% jälkihyvite jaetaan 
seurojen (KK-V Salibandy ry ja KK-V Jalkapallo ry) välillä puoliksi. Molemmat seurat käyttää 
allekirjoituspalkkionsa toimihenkilöiden seura-asuihin. 

 

3. Seura-asut 

Pauliina kertoi seura-asuista, seura-asujen sovituskäytännöistä, painatuksista sekä Intersportin seurakaupan 
kanssa käydyistä ja sovituista asioista. Seura-asujen sovituksia (huppareiden osalta) on tarkoitus hoitaa 
31.10. sekä 4.11., housut ja takit sovitetaan joulukuussa, saatuamme sovituskoot käyttöömme. 
 

4. Pelipaita 

• Tuleva KK-V Jalkapallo uusii peliasunsa tulevalle kaudelle. Peliasujen sovitukset hoidetaan 
alkuvuodesta 2022, sovituskäytännöt vielä auki (hoitaako seura sovitukset vai Intersport). 
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Jalkapallon painatukset otetaan heti Intersportista, vanhemmat maksaa peliasut ja painatukset. 
Sami on ollut yhteydessä Intersportiin ja on räätälöinyt jalkapallon seurakaupan mallistoa heille 
sopivaksi ja tarpeiden mukaiseksi. 

 
• KK-V Salibandyn peliasut uusiutuu Adidaksen sini-keltaisiin vasta syksyllä 2022. 

 
 

5. Mainospainatukset 

Olli selvitti muulle väelle asu- ja mainospainatusvaihtoehdoista.  
 
Päätimme painatuksista seuraavaa: 

• Peliasuihin painetaan ainoastaan peruspainatukset (KK-V:n logo rintaan sekä pieni numero, 
selkään painetaan nimi ja iso numero). 

• Seura-asuihin painetaan KK-V:n logo rintaan sekä halutessaan logon alle nimi. Seura maksaa 
pelaajien seura-asujen painatukset, huoltajat kustantaa omat painatuksensa. Seura-asujen 
painatukset hoidetaan ainakin tässä ensimmäisessä isossa erässä Euran Silkkipaino Satapaita 
Oy:ssä. 

• Yhteistyökumppaneiden mainospainatuksista päätettiin painattaa banderollit (koko n. 2mx4m), 
jotka ripustetaan kotipeleissä/turnauksissa Tulkkila-Salin seinään ja Liikuntapuistossa 
tekonurmikentän aitaan. Sami ja Niko kyselee näihin liittyen tarjouksia. Myöhemmin kartoitamme 
mukaan lähteviä yhteistyökumppaneita. 

 
• Pauliina selvittää vielä Intersportin kanssa, voiko painatuskuluja jakaa huoltajien ja seuran välillä, 

saako seura-asua tilattua seurakaupan kautta ja miten tämä käytännössä toimii kun on kyse 
Adidaksen MiTeam-asusta, sekä pystyvätkö he hankkimaan sopivamman värisen keltaisen 
painokalvon, joka sopisi MiTeam-asuihin paremmin. 

• Asiaa selvitetty: Painatukset voi jakaa huoltajien ja seuran välillä, esim. huoltajat kustantaa ns. 
peruspainatukset ja seura mainospainatukset. Intersport ottaa omaan varastoonsa seura-asua 
jokaista kokoa, jotta sitä on saatavilla sekä asuja on tilattavissa seurakaupan kautta. Lupasivat, 
että voidaan etsiä ja tilata sopivampaa/ parempaa keltaista painokalvoa, joka miellyttää meitä 
enemmän. 
 

6. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 17.11. ylimääräisen vuosikokouksen jälkeen. 

 

7. Kokouksen lopetus 

Puheenjohtaja(t) päättivät kokouksen 19.42. 

Kokemäellä 17.9.2021 

 

Sami Reinikainen  ___________________ ______________________ 
puheenjohtaja  Kari Sippola  Henrica Vainionpää 
 


