SEURAKIRJE ELOKUU 2019
Ohessa muutama ajankohtainen ja tärkeä asia jokaiselle toimihenkilölle ja vanhemmalle.

⚽KIITOS, ETTÄ OLETTE MUKANA TOIMINNASSAMME
Olemme saaneet nauttia auringosta ja ihanista jalkapallokeleistä. Kuluvaan kauteen on
mahtunut hienoja onnistumisia ja upeita niin joukkue- kuin yksilösuorituksiakin. Riina
Saarmala, Iida-Maria Martikainen ja Neea Vehviläinen valittiin Itä-Suomen joukkueeseen
Helmari-turnaukseen Eerikkilään. 06-07 –joukkue voitti Piteå Summer Games -turnauksen
T12-sarjassa. Lisäksi 09-tytöt saivat pronssia Kokkola Cupista. Seuramme tekee aktiivista
yhteistyötä lähialueen seurojen kanssa, joka on erittäin tärkeää Itä-Suomen tyttöjalkapallon
jatkuvuudelle. Tästä onnistuneena esimerkkinä LaPa-95 yj, joka voitti Kokkola Cupin T12sarjassa. Joukkueessa pelasi 4 Klubi-36 07-ikäluokan pelaajaa.
Myös seura on saanut myötätuulta purjeisiin. Pelaajamäärämme on jatkanut tasaista
kasvua. Kiitos, että olette mukana toiminnassa – teitä kaikkia tarvitaan!
⚽ NETTISIVUT JA SOME-KANAVAT
Jokaisella joukkueella on omat somesivut ja seuran nettisivujen alla omat joukkuekohtaiset
sivut. Käykää tykkäämässä joukkueiden sivuista. Seuran ja joukkueiden käyttämät hästägit
ovat #reilupeli, #myönteinenmeininki, #yksiyhteinenklubi36, #klubi36, #pallonouseeidästä,
#iisalmi ja #tyttöfutis
⚽TULE MUKAAN TOIMINTAAN!
Seuramme toimii pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin. Palkattuna lisävahvistuksena toimii
työntekijämme Marko “Pessi” Pesonen. Pessi on apuna jokaiselle joukkueelle, sekä
pelaajille että valmentajille. Mikäli hänet kentän laidalla näette, niin menkää rohkeasti
juttelemaan 🙂 Pessin tavoittaa sähköpostilla osoitteesta marko.pesonen@klubi36.fi ja
puhelimitse numerosta 044 239 1195. Mikäli haluat tulla mukaan vaikka pienimuotoisesti
valmennustoimintaan tai muuhun joukkueiden tai seuratason toimintaan, ota rohkeasti
yhteyttä Pessiin!
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⚽ FCHÖNTSÄMAMMAT
Seurassamme toimii aktiivinen harrasteporukka FcHöntsämammat, johon kaikki naiset ovat
lämpimästi tervetulleita mukaan. Höntsämammat harjoittelee torstaisin klo 19.30 – 21.00
Kangaslammilla ja sunnuntaisin klo 18.00 – 19.30 Haukiniemellä. Elokuun alusta jatkuu
myös kehonhuoltoryhmä tiistaisin klo 19.30-20.30 Keila – ja Liikuntakeskus Liikkeellä.
Ryhmässä huolletaan kehoa ja mieltä sekä saadaan tietoa terveellisestä ravitsemuksesta,
liikunnan ja levon merkityksestä sekä vinkkejä arjessa jaksamiseen. Ryhmä on tarkoitettu
lähinnä työikäisille naisille, joten FcHöntsäMammojen lisäksi pelaajien äidit ja seuran
toimihenkilöt ovat lämpimästi tervetulleita mukaan! Lisätietoja Tiina Kauppiselta (p. 040 534
5023).
⚽SYYSKAUSI
Syyskausi käynnistyy joukkueiden piirisarjapelien osalta elokuun alussa. Jokaisella
joukkueella on myös kotiturnauksia Iisalmessa. Kannattaa mennä katsomaan ja
kannustamaan, sillä futis on parasta paikan päällä! Tarkemmat peliajat ja –paikat löytyvät
seuran nettisivuilta joukkueiden alta. Laita joukkueiden kotipeliajat kalenteriin:
-

10.8. klo 11.00 – 18.30 / 04-05 -tytöt, Haukiniemi
10.8. klo 11.00 – 17.00 / 08-tytöt, Sankariniemi
1.9. klo 11.30 – 16.00 / 09-tytöt, Haukiniemi
15.9. klo 11.00 – 16.00 / 06-07 –tytöt, Sankariniemi

Ulkokentillä harjoittelemme kesävuoroilla syyskuun loppuun asti. Talvivuorojen jako
tehdään vasta myöhään syksyllä ja uusi kausi käynnistyy marraskuun alussa
jalkapallohallissa.
⚽TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA
Tervetuloa mukaan liikunnallisiin tapahtumiin. Olemme mukana mm.
⚽ Ipana-Futis tapahtumaan maanantaina 5.8.2019 klo 17.30 – 20.00. Tapahtuma avoin
kaikille 4-6 –vuotiaille yläsavolaisille lapsille. Ilmoittautumiset marja.lipponen@pk-37.fi .
⚽ LYI- Liikutaan yhdessä Iisalmi –tapahtuma perjantaina 16.8.2019 klo 16.30 – 19.30
Kankaan liikuntapuistossa. Matalan kynnyksen ilmainen tapahtuma koko perheelle.
Lisätietoa: https://z-upload.facebook.com/events/1656688267775689/
⚽ Taitokisat elokuussa. Kaikki tytöt mukaan!
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⚽ HYVÄ TIETÄÄ
Näistä asioista löydät lisää seuran nettisivuilta:
Perheiden taloudellinen tukeminen:
https://www.klubi36.fi/seura/101534/vahavaraisten-harrastuksen-tukeminen
Varusteiden tilaaminen:
https://www.klubi36.fi/uutiset/110024/varusteet-kaudella-2019
Fanituotteet:
https://www.klubi36.fi/lomakkeet/7434/d399abab-93f8-44c1-889f-4ca18c7d98eb
Kannattajajäsenyys:
https://www.klubi36.fi/lomakkeet/7780/05eef203-ad65-49ac-ac20-a296733fdae1

Seuran organisaatio ja joukkueiden tiedot:
https://www.klubi36.fi/joukkueet
yhteystiedot

ja

https://www.klubi36.fi/yhteystiedot/101540/seuran-

Seurassamme on selkeä positiivinen myötätuuli – pidetään siitä kiinni!
Klubi-36 ry:n johtokunta
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SEURATASON YHTEISTYÖKUMPPANIT
Johtokunta on tehnyt alkukaudesta paljon töitä seuratason yhteistyökuvioiden parissa.
Seuratason pääyhteistyökumppanit ovat:
⚽ LähiTapiola
⚽ Iisalmen Putkiasennus Oy
⚽ Kuljetus Kari Rönkkö Oy
Heidän logonsa tulevat olemaan seuran virallisissa peliasuissa. Hanakat / Iisalmen
Putkiasennuksen logo painetaan jokaiseen verkkatakkiin.
LähiTapiola tarjoaa Klubin jäsenille tuntuvia vakuutusalennuksia (mm. kotivakuutus – 20 %,
Kaskovakuutus -20 %, TerveysHelppi) kumppanietuina. Tutustu erilliseen liitteeseen ja
varaa aika omien vakuutustesi läpikäyntiin joko Tommi Paldaniukselle tai Armi
Maksimaiselle. Kerro käynnin yhteydessä, että olet klubilainen!
Lisäksi yhteistyökumppaneiksi ovat tällä hetkellä vahvistuneet:
Ponsse Oyj, Sähkötoimisto Murtola Oy, Autotalo Hartikainen Oy, Iisalmen Autotilaus Oy,
Mainostoimisto Polku Ky, Huonekaluliike M-Kalusto Ky, Mainostoimisto TKD Oy, Keila- ja
Liikuntakeskus Liike Oy.

Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille!

Klubi-36 r.y. | Antinkatu 10, 74120 Iisalmi

