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Lapsilla ja nuorilla on oikeus
harrastaa lähellä kotia .
Koips Tekonurmi Oy

Lähikentällä aik
a
kuluu harrasta
en,
ei matkalla harr
astamaan.

Kotitekis-hankkeen historia
Kotitekis-hanke lähti liikkeelle keväällä 2012, kun ilmeni, että Elmon liikuntapuiston rakentaminen siirtyy tulevaisuuteen. Tällöin Koivukylän Palloseura ry:n aktiivitoimijat sekä muut pitkän linjan koipsilaiset päättivät perustaa Koips Tekonurmi Oy:n. Kaikki halusivat parantaa harrastusmahdollisuuksia Koivukylän alueella. Koips Tekonurmi Oy:n tavoitteena on mahdollisimman laaja omistuspohja. Osakkaiksi toivotaan harrastajien ja taustajoukkojen
lisäksi kaikkia lähiympäristön yksityishenkilöitä ja yrityksiä.

Koips Tekonurmi Oy

Projekti aloitettiin loppukesästä ja osakeyhtiö perustettiin syyskuussa 2012.
Yhtiön perustajana on Koivukylän Palloseura ry. Koips Tekonurmi Oy on voittoa tavoittelematon yritys, joka on perustettu mahdollistamaan tekonurmen
rakentaminen Koivukylään sekä tekemään tarvittavat selvitykset ja hankesuunnitelma. Tulevaisuudessa Koips Tekonurmi Oy myös hallinnoi ja ylläpitää kenttää sekä kehittää sen palveluja. Kotitekis parantaa kaikenikäisten
liikuntaolosuhteita - omalla kylällä.

Kotitekiksen sijainti

Havukosken palloiluhalli, luonnonnurmikenttä sekä hiekkakenttä sijaitsevat Havukosken urheilupuistossa. Paikalle pääsee lähialueilta turvallisesti
kävellen ja pyöräillen. Koips Tekonurmi Oy rakentaa niin sanotun uuden
sukupolven jalkapallonurmen nykyisen luonnonnurmen tilalle ja mahdollistaa moninkertaisesti paremman käyttöasteen kentälle.
Palloiluhallin vieressä on jo olemassa hyvät parkkialueet, joten alueella
voidaan järjestää melko suuriakin urheilutapahtumia. Myös pukuhuoneet
ovat jo valmiina. Ne sijaitsevat kentän vieressä olevassa huoltorakennuksessa.

2010-luvun tärkein havukoskelainen
urheilupanostus – koko kylä liikkeelle
Jalkapallo on Koivukylän suuralueen suosituin urheilulaji. KoiPS:ssa pelaa
noin 600 eri-ikäistä jalkapalloilijaa, ja joukkueiden valmennus-, johto- ja
huoltotehtävissä toimii lukuisia aikuisia vapaaehtoisina mahdollistamassa
lasten ja nuorten harrastamisen. Puhumattakaan kodin taustajoukoista, jotka
laji tuo kentän laidalle! Kun kaikki taustajoukot lasketaan mukaan, jalkapallo
liikuttaa jopa tuhansia alueen asukkaita. Jalkapallon lisäksi tekonurmi soveltuu muihinkin pallopeleihin ja palvelee monien liikuntamuotojen harrastajia.
Kotitekis-tavoitteen toteuttamiseksi tarvitsemme lähialueiden asukkaiden sekä kaikkien liikunnan ystävien apua. Nyt sinullakin on mahdollisuus lähteä mukaan tukemaan tätä hienoa hanketta ja tulla Koips
Tekonurmi Oy:n omistajaksi. Osakeanti toteutetaan 1.11.2012-31.3.2013, ja
siinä lasketaan liikkeelle 7000 kappaletta B-osakkeita (B-osakkeet eivät ole
äänivaltaisia). Yhden osakkeen hinta on vain 50 euroa ja vastaa yhtä neliötä
7000 m2 kentällä. Voit merkitä yhden tai useampia osakkeita yksityishenkilönä tai yrityksenä. Haasta mukaan myös kummit, isovanhemmat ja muut
sukulaiset ja tuttavat.
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Minä osakkeenomistajana?

kaan
Merkitse osake puolik
nalla!
bensatankillisen hin

Osakkeenomistajana olet mukana yleishyödyllisessä työssä parantamassa
alueen liikuntapalveluita. Kun kenttä on lähellä, harrastajilta säästyy matkaaikaa ja –kustannuksia. Tuotto on mitattavissa myös ympäristömme viihtyisyyden ja yhteisöllisyyden kasvuna. Kun kentälle pääsee kätevästi pyörällä ja
kävellen, myös liikenteen päästöt vähenevät.
Vastuusi osakkeenomistajana rajoittuu sijoittamasi pääoman määrään, kuten kaikissa osakeyhtiöissä. Äärimmäisessä tilanteessa yksittäinen
osakkeenomistaja saattaa siis menettää sijoituksensa. Muita taloudellisia
vastuita osakkeenomistajalla ei ole.

Jos Kotitekis ei toteudukaan?

Mikäli osakeannissa ei saavuteta asetettuja tavoitteita, merkintähinta palautetaan merkitsijälle välittömillä kuluilla vähennettynä. Palautuksesta vastaavat yhtiön hallituksen jäsenet. Palautukselle ei makseta korkoa.

Miten Kotitekis-hanke rahoitetaan?

Koko hankkeen kustannusarvio on noin 350 000 euroa. Hanke rahoitetaan
monirahoittajamallilla, jossa budjetti katetaan yksityisellä pääomalla (osakeannilla kerättävällä rahoituksella) sekä hanketta varten on anottu myös Euroopan Jalkapalloliiton eli UEFA:n HatTrick-avustusta sekä ympäristöasioista
vastaavan ELY-keskuksen avustusta.
Kenttäyhtiön tulot muodostuvat pääasiassa kenttävuorojen vuokraamisesta urheiluseuroille, muille yhdistyksille, yrityksille ja yksityishenkilöille.

Miten mukaan?

Osakemerkintä toteutetaan yleisömerkintänä. Voit merkitä osakkeita Koips
Tekonurmi Oy:n kotisivuilla täyttämällä merkintälomakkeen. Merkintä maksetaan viimeistään seitsemän päivän kuluttua merkinnästä.
Toimi heti, sillä mitä pikemmin
omarahoitusosuutemme on koossa,
sitä varmemmin Kotitekis-hanke toteutuu.
Tavoitteenamme on päästä omalle tekonurmelle
jo kesäksi 2013, ja se onnistuu vain TEIDÄN avullanne!

Lisätietoja ja yhteys:
koipstekonurmi.fi
info@koipstekonurmi.fi

