SEURAKIRJE JOULUKUU 2020
Oheiseen seurakirjeeseen olemme keränneet tärkeää ajankohtaista tietoa.
⚽ UUSI JOHTOKUNTA
Seuramme syyskokous pidettiin 21.10.2020 Kokouksessa valittiin uusi johtokunta
tulevalle kaudelle. Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Virpi Murtola ja
varapuheenjohtajaksi Satu Halonen. Talousvastaavana jatkaa Mari Penttilä.
Uusina jäseninä johtokuntaan tulivat sihteeri Sofia Kauppinen, Sonja Halonen sekä
Minna Kyllönen. Johtokunnan varajäseniä tulevalla kaudella ovat Tiina Kauppinen, Juho
Lappi, Julianna Ryhänen ja Jani Winter.
⚽ UUDEN KAUDEN HARJOITUSVUOROT
Uusi kausi käynnistyi marraskuun alussa. Ohessa joukkueiden harjoitus aikataulut

maanantai
jalkapallokoulu
13-14 tytöt
11-12 tytöt
09-10 tytöt
08 tytöt
06-07 tytöt
b tytöt
fc höntsäpapat
fc höntsämammat

tiistai
16.45-18.00
16.45-17.45
17.30-18.45
17.45-19.30
17.45-19.30

keskiviikko

torstai

19.15-21.00
19.30-21.00
19.30-20.30
19.30-20.30

perjantai
17.00-18.00
17.00-18.00
17.30-18.30
17.30-18.30
17.00-18.00

lauantai

sunnuntai

13.00-15.00
13.00-15.00
11.00-13.00

18.30-19.30
19.30-20.30
19.30-20.30

⚽ PELIPASSIT, VANHEMPIEN SÄÄNNÖT JA HENKILÖTIETOLOMAKE
Jalkapallon pelipassi, eli lisenssikausi on kalenterivuosi eli 1.1 -31.12. Pelaajat hankkivat
pelipassit suoraan Palloliiton sivuilta.
Ohjeet pelipassin uusimiseen löytyvät seuran sivuilta oheisen linkin kautta
https://www.klubi36.fi/uutiset/120876/muistathan-uusia-pelipassin-joulukuun-aikana
Samasta paikasta voi myös hankkia AON-vakuutusturvan. Nykyiset pelipassit ja
vakuutukset ovat voimassa 31.12.2020 saakka. Jos sinulla on oma tapaturmavakuutus,
muistathan tarkastaa, että se kattaa harrastuksessa tapahtuvat tapaturmat.
Joukkueenjohtajien velvollisuus on tarkistaa, että pelipassit ja vakuutusasiat ovat
kunnossa jokaisen pelaajan kohdalta.
⚽ VANHEMPIEN SÄÄNNÖT
Joukkueiden kohdalla seuramme nettisivuilla löytyy Vanhempien säännöt. Jokainen
huoltaja lukee säännöt ja kuittaa ne lomakkeen lopuksi vuoden loppuun mennessä.
Lisäksi joukkueiden kohdalta löytyy uusi henkilötietolomake. Täyttäkää se samalla ja
päivittäkää sinne tietonne, jotta saamme järjestelmämme ja tiedot ajan tasalle.
⚽ VARUSTEET
Seuraavan kerran seuravarusteita tilataan kootusti Pumalta tammikuussa 2021. Mikäli
varusteille on tarvetta, voit käydä jättämässä tilauksen suoraan Kesporttiin.
Huomioidaan että seura on tehnyt yhteistyösopimuksen Puman kanssa, jossa
sitoudumme käyttämään kaikissa palloliiton alaisissa tapahtumissa puman vaatetusta.
Tämä koskee pelaajien lisäksi myös toimihenkilöitä kentän laidalla.

⚽ UUDET JOUKKUEET
Marraskuun alussa seurassamme aloitti kaksi uuta joukkuetta.
•

13-14 syntyneet tytöt, jotka harjoittelevat tiistaisin klo 16.45-18 sekä perjantaisin klo
17.00-18.00
sekä

•

FC Höntsäpapat, jotka harjoittelevat torstaisin ja sunnuntaisin klo 19.30-20.30. Kaikki
pelaamisesta kiinnostuneet miehet, ikään, jalkapallotaustaan ja kuntotasoon
katsomatta ovat tervetulleita mukaan joukkoon.

⚽ LÄHITAPIOLA YHTEISTYÖ
Klubi-36:n kumppanietuina saat lähitapiolasta
•

kotivakuutuskesta -20%

•

Kaskovakuutuskesta -20%
Varaa aika omien vakuutuksiesi tarkastukseen, ja kerro käyntisi yhteydessä, että olet
Klubilainen

⚽KORONA OHJEISTUS
Seuramme haluaa toimia vastuullisesti ja niin, että harrastaminen olisi mahdollista.
•

Itä-Suomen AVI:n rajoittamispäätöksellä ajalla 2.12.2020-2.1.2021 kaikki sisä-ja
ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50
henkilöä, kielletään. Tämä huomioidaan harjoituksia pidettäessä.

•

Pallohallin sisälle ei saa tulla muita henkilöitä kuin pelaajat ja toimihenkilöt

•

Halliin mennään sisälle vasta kun edellinen vuoro on tullut pois hallista. Tämän vuoksi
harjoitukset tulee lopettaa 5 minuuttia aiemmin.

•

Maskisuositus. Maskia käytetään mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi huoltajia
suositellaan käyttämään maskia harjoitusten ajan.

•

Käsidesin käyttö halliin tultaessa ja sieltä poistuttaessa

•

pukuhuoneiden käyttöä pyrittävä välttämään

•

Harrastustoiminta pyritään järjestämään niin, että lähikontakteilta vältytään

•

Oireisena ei tulla harjoituksiin

NETTISIVUT JA SOME-KANAVAT
Monella joukkueella on omat somesivut ja seuran nettisivujen alla omat joukkuekohtaiset
sivut. Käykää tutustumassa ja tykkäämässä joukkueiden sivuista. Seuran ja joukkueiden
käyttämät hästägit ovat #reilupeli, #myönteinenmeininki, #yksiyhteinenklubi36, #klubi36,
#pallonouseeidästä, #iisalmi ja #tyttöfutis.
⚽ SEURAN ARPPOJEN MYYNTI
Myimme perinteiseen tapaan jouluarpoja seuramme varainkeruuseen. Kiitos jokaiselle
arpojen myyntiin osallistuneelle.
⚽ PUKINKONTTIIN FANITUOTTEITA
Meillä on myynnissä mm. Klubi-36:n pipoja ja kaulaliinoja.
Fanituotteita voit tilata täältä:
http://klubi36.fi/lomakkeet/2531/klubi-36-fanituotteiden-tilaus

Oikein hyvää ja rauhallista joulun aikaa jokaiseen kotiin.
Klubi-36 ry:n johtokunta

