
 

Kokemäen Pallo R.Y:n Ylimääräinen kokous 2021 

 

 

 

Paikka: Liikuntahalli 

Aika: 17.11.2021 klo 18.00 

Läsnä:   Sami Reinikainen 

 Viivi Ketonen 

 Jaana Hellemaa 

 Hanna Reikko-Heikkinen 

 Kari Sippola 

 Henrica Vainionpää 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 

KoPan puheenjohtaja Sami Reinikainen avasi kokouksen 18.03. 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

 

Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Sami Reinikainen,  sihteeriksi Hanna Reikko-Heikkinen, kaksi 

(2) pöytäkirjan tarkistajaa: Jaana Hellemaa ja Henrica Vainionpää ja ääntenlaskijat (2): Kari Sippola 

ja Viivi Ketonen 

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus 

 

Kokouskutsu  on ollut lehdessä ja nettisivuilla sääntöjen mukaisesti 2 viikkoa ennen kokousta. 

Kokous todetaan lailliseksi. 

 

4. Sääntönumero 1§ muuttaminen 

 

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Kokemäen Pallo r.y. Perustettu 

lokakuun 2 päivänä 1994 Kotipaikka Kokemäki ; Toimialue Kokemäki Seuran kieli Suomi Seura kuluu 

jäsenenä Suomen Palloliitto – Finlands Bollförbund r.y:hyn, josta näissä säännöissä käytetään 

lyhennystä SPL. 

 

Muutetaan 

 

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Kokemäen Kova-Väki jalkapallo 

r.y. Perustettu lokakuun 2 päivänä 1994 Kotipaikka Kokemäki ; Toimialue Kokemäki Seuran kieli 

Suomi Seura kuluu jäsenenä Suomen Palloliitto – Finlands Bollförbund r.y:hyn, josta näissä 

säännöissä käytetään lyhennystä SPL. 

 



Hyväksytään sääntömuutos sellaisenaan. 

 

5. Sääntönumero 7§ muuttaminen 

 

Kohta 5: Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-15 muuta johtokunnan 

jäsentä sekä kaksi (2) tilintarkastajaa varamiehineen. 

 

Muutetaan 

 

Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, 2-15 muuta johtokunnan jäsentä, toiminnantarkastaja 

sekä varatoiminnantarkastaja  

Hyväksytään sääntönumero 7§ muuttaminen. 

 

6. Sääntönumero 9§ muuttaminen 

 

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) 

viikkoa ennen vuosikokousta ja ne on palautettava johtokunnalle lausunnolla varustettuna yhtä (1) 

viikkoa ennen vuosikokousta. 

 

Muutetaan 

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on jätettävä toiminnantarkastajalle viimeistään 

kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta ja ne on palautettava johtokunnalle lausunnolla 

varustettuna yhtä (1) viikkoa ennen vuosikokousta. 

 

Hyväksytään sääntönumero 9§ muuttaminen. 

 

 

7. Sääntönumero 10§ muuttaminen 

 

Seuran kokouksen kutsuu koolle johtokunta. Kutsu seuran kaikkiin kokouksiin on toimitettava 

seuran jäsenille edellisen vuosikokouksen määräämällä tavalla joko kirjallisesti tai seuran 

kotipaikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella vähintään kaksi (2) 

viikkoa ennen kokousta. (…) 

 

Muuttaminen 

 

Seuran kokouksen kutsuu koolle johtokunta. Kutsu seuran kaikkiin kokouksiin on toimitettava 

seuran jäsenille edellisen vuosikokouksen määräämällä tavalla joko kirjallisesti tai sähköisesti tai 

seuran kotipaikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella vähintään 

kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. (…) 

 

Hyväksytään sääntönumero 10§ muuttaminen. 

 

 

8. Sääntönumero 11§ muuttaminen 

 

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, heistä 



kaksi yhdessä. 

 

Muuttaminen 

 

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, heistä kukin yksin. 

 

Hylätään sääntönumero 11§ muuttaminen. Vanha sääntömuoto jää voimaan. 

 

 

9. Sääntönumero 12§ muuttaminen 

 

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä 

seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema johtokunta. 
Johtokuntaan kuuluu toimintavuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 3-

15 muuta jäsentä. (…) 

 

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä 

seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 2-15 

jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi 

sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös 

johtokunnan ulkopuolelta. (…) 

Hyväksytään sääntönumero 12§ muuttaminen. 

 

10. Pankkitilin lopettaminen 

 

Lopetetaan 30.11.2021 Kokemäen pallo ry:n OP Käyttötili FI32 5161 0540 0286 89 ja kaikki tuohon 

tiliin liittyvät palvelut, sekä sen tilin varat siirretään Kokemäen pallo ry:n OP FI19 5161 0520 0668 

08 tilille 

 

Päätetään lopettaa käyttötili esityksen mukaisesti. 

 

 

11. Muut kokouksessa tai kokoukselle esitetyt asiat 

Ei muita asioita. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kokemäellä 17.11.2021 

 

 

Sami Reinikainen  Hanna Reikko-Heikkinen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

 

Jaana Hellemaa                                                      Henrica Vainionpää 

 

 


