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Kokemäen Pallo ry  MUISTIO 7  7/2021 

 

 

 

JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika: Tiistai 17.11.2021 klo 18:30 

Paikka: Liikuntahalli 

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

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:31 

 

2. Varustehankinnat 

Vanhojen pelivarusteiden osalta päätettiin, että pelaajat saavat pitää ne, eli niitä ei lähdetä seuran puolesta 

keräämään pois.  

Keväällä tulee kaikkien pelaajien hankkia pelipaidat omakustanteisesti. Vanhojen pelipaitojen käyttö loppuu 

seuran vaihdettua nimeä KK-V jalkapalloksi.  Vanhoja shortseja ja sukkia saa käyttää sikäli kuin mahtuvat ja 

seuralla on vielä varastossa käyttämättömiä shortseja ja sukkia, jotka voidaan käyttää pois. 

Kun uusien pelivaatteiden hankinta tulee ajankohtaiseksi, järjestetään aluksi tilaisuus sovittaa asuja ennen 

tilaamista ja tehdään yhteistilaus.  Jatkossa sitten vanhemmat huolehtivat pelipaidan, shortsien ja sukkien 

hankkimisesta itse, painatuksineen. Sopimus varusteiden hankinnasta on tehty Porin Intersportin kanssa ja 

siellä valikoimassa on meidän tarvitsemiamme tuotteita jatkuvasti.  

Pelinumeroiden osalta prosessi on vielä kesken, mutta jatkossa Intersportissa pitäisi näkyä,mitkä numerot 

ovat vielä vapaana, jolloin uudet pelaajat voivat valita näistä mieleisensä pelinumeron. Pelinumerot 

pyritään synkronoimaan siten, että saman paidan käyttö onnistuu jalkapallossa ja salibandyssä.  
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3. Lisenssipallot  

Seura tarjoaa yhden lisenssipallon kaudessa seuramaksun maksaneille alle 14-vuotiaille pelaajille. 

Pelipalloiksi hankitaan parempilaatuisia Molten pelipalloja. Lisenssipalloksi hankitaan edullisempi 

Adidaksen lisenssipallo. Yli 14-vuotiaille hankitaan 5 koon palloja 10kpl/joukkue.  

 

4. Seuramaksut 

4.1 Seuramaksut futsal 

 Pelkästään futsaliin osallistuvilta pelaajilta peritään 50€ seuramaksu. 
  
 

4.2. Seuramaksut poikkeuslupa/YJ 

YJ pelaajilta samoin kuin kaksoisedustusmaksua kerätään 50e / pelaaja. YJ pelaaja maksaa myös peliasunsa 

itse. YJ pelaajan lisäksi poikkeuslupa pelaaja joutuu maksamaan peliasunsa itse. 

  
 

 

5. Hallinnon budjetti 

 

Käytiin läpi hallinnon budjettia kahdelta menneeltä sekä tulevalta vuodelta.  

 Hallinnon ensi vuoden budjetti on tämän hetken tietojen perusteella n. 600€ alijäämäinen 

 

6.Toimihenkilöpalaveri  

Toimihenkilöpalaveri pidetään Pitkäjärvellä päärakennuksessa 22.11. klo 18.30. 

 

7. Tallennustilan hankkiminen 

Päätettiin hankkia google drive tallennustilaa 200 G hintaan 30e/vuosi. Tämä lisää tietojen säilyvyyttä ja 

käytettävyyttä, koska tiedostot eivät tämän jälkeen ole enää vain yhden henkilön takana. Johtokunnalle 

jaetaan tunnukset tietoihin.  

 

8. Jalkapallokerho/-joukkue 5-6-vuotiaille tytöille  

Tammikuussa on tarkoitus varata salivuoro 5-6-vuotiaille tytöille ja kokeilla, saadaanko tämänikäisistä 

kasaan harjoitusryhmä. 

 

9. Teljän talo 
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Teljän talon käyttöoikeus loppuu keväällä. Tarkemmasta päivästä ei ole tietoa. Toimistotilan tyhjennys on 

syytä aloittaa heti tammikuussa. Tavaraa toimistolla on paljon. Harkitaan vielä, paljonko tilaa jatkossa 

tarvitaan ja mitä tavaroita missäkin säilytetään. Kovin paljoa entistä (250e/vuosi)  enempää ei 

säilytystiloista olla valmiita maksamaan. 

10. Pallo ID viitenumero 

Sami on selvittänyt OP:sta mahdollisuutta käyttää pelaajien maksuissa viietnumerona jokaisen 

henkilökohtaista pallo ID:tä. Selvää vastausta ei vielä ole saatu, onnistuuko tämä.  

 

11. Kioskivaunu 

Kioskivaunu tarvitsee talveksi katoksellisen säilytyspaikan. Viivi selvittää paikkaa. Termarit ja kaasupullot 

haetaan vaunusta talveksi pois. 

 

12. Toimihenkilöiden päättäjäiset 

Toimihenkilöiden päättäjäiset vietetään alkuvuodesta. Viivi selvittää esim. Viinikan saunatilojen varausta. 

 

13. Muut asiat 

Ei muita asioita 

 

14. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään puheenjohtajan kutsun mukaisesti. 

 

15.Kokouksen lopetus 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.28 

 

 

Kokemäellä 17.11.2021 

 

Sami Reinikainen  Hanna Reikko-Heikkinen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 
 


