SEURAKIRJE JOULUKUU 2019
Kiitos kun olette toiminnassamme mukana. Oheiseen seurakirjeeseen olemme keränneet tärkeää
ajankohtaista tietoa. Luethan läpi ja toimit ohjeiden mukaan: etenkin uudet pelipassit, vakuutukset,
henkilötietolomakkeet sekä vanhempien säännöt ja toimintaohjeet käydään läpi tässä kirjeessä.
⚽ UUSI JOHTOKUNTA
Seuramme syyskokous pidettiin 29.10. Kokouksessa valittiin uusi johtokunta tulevalle kaudelle.
Johtokunnassa jatkavat edellisen toimintakauden tapaan puheenjohtajana Kari Rönkkö ja varapuheenjohtajana Elina Juntunen. Virpi Murtola jatkaa sihteerinä ja Satu Halonen varustevastaavana. Kati Kauhanen hoitaa jatkossa yhteistyökoordinaattorin kenttää.
Uusina jäseninä johtokuntaan tulivat rahastonhoitajana Mari Penttinen ja tiedotusvastaava Tiina
Kauppinen. Johtokunnan varajäseniksi syyskokous valitsi Tanja Lappalaisen, Paula Finnilän,
Anu Vierolan ja Minna Kyllösen.
Elina Juntunen jättäytyy johtokunnasta uuden päivätyönsä myötä vuoden vaihteessa. Kiitämme
Elinaa hyvästä työstä, jota hän on seuramme eteen tehnyt!
⚽ SEURA- JA JÄSENMAKSU
Syyskokouksessa päätettiin seura- ja jäsenmaksuksi 18€/pelaaja/kk. Seuramaksu tullaan maksamaan 11kk:n ajalta joukkueittain keskitetysti eli joukkueet keräävät maksun perheiltä ja tilittävät sen edelleen seuralle. Seuramaksun osuus kokonaismaksusta on 13 euroa/kk/tyttö ja se on
osa seuran varainhankintaa, jonka avulla katetaan pääosin seuran toiminnasta aiheutuvat kulut.
Jäsenmaksun osuus tästä kokonaismaksusta on 5 euroa/kk/pelaaja.
Jäsenmaksun suorittaneilla 15-vuotta täyttäneillä jäsenillä on äänioikeus seuran yleisissä kokouksissa. Seura- ja jäsenmaksulla katetaan mm. Suomen Palloliiton ja Itä-Suomen Piirin maksut, aluetoimintaan osallistuminen, kesän nurmivuorot, vuokrat, vakuutukset, ohjaajien palkkiot,
ohjelmistokulut, osa varuste- ja painatuskuluja, seuratason markkinointia ja ulkoistettu kirjanpito.

⚽ UUDEN KAUDEN HARJOITUSVUOROT
Uusi
lut.

kausi

käynnistyi

marraskuun

alussa.

Ohessa

joukkueiden harjoitusaikatau-

Kaupunkimme jalkapallohalli on saanut kesän aikana uuden tekonurmen. Huolehditaan kaikki
yhdessä siitä, että halli ja sen nurmi pysyvät hyvässä kunnossa ja siellä on kaikkien mukava pelata ja harjoitella. Muistetaan kiinnittää erityishuomiota seuraaviin asioihin:
•

Noudatetaan hallin kellonaikaa harjoitusaikojen suhteen. Vuorot alkavat ja loppuvat oikeaan
aikaan.

•

Laitetaan roskat roskikseen, niin ettei nurmelle joudu esimerkiksi purukumeja tai muita roskia. Pidetään huoli myös siitä, että turnausten ja pelien aikana kioskin juomat ja ruoat eivät
kulkeudu pelikentälle.

•

Laitetaan hallin maalit, kulmaliput, penkit ja muut tarvikkeet aina harjoitusvuoron päätteeksi
paikoilleen.

⚽ PELIPASSIT, VANHEMPIEN SÄÄNNÖT JA HENKILÖTIETOLOMAKE
Jalkapallon pelipassi, eli lisenssikausi on kalenterivuosi eli 1.1 -31.12. Perheet hankkivat pelipassit
suoraan
Palloliiton
sivuilta
https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelutseuroille/pelipaikka/pelipassi
Samasta paikasta hankitaan myös AON-vakuutusturva. Nykyiset pelipassit ja vakuutukset ovat
voimassa 31.12.2019 asti. Jokaisella pelaajalla tulee olla kyseessä olevaan kilpailuun oikeuttava pelipassi, joka sisältää pelaajalisenssin ja vakuutusturvan. Huolehditaan pelipassit ja vakuutukset kuntoon ennen tämän vuoden loppua. 2007 tai vanhemmat pelaajat voivat huolehtia myös itse omasta vakuutusturvastaan, jonka tulee olla vähintään lisenssivakuutuksen ta-

soinen. Joukkueenjohtajien velvollisuus on tarkistaa, että pelipassit ja vakuutusasiat ovat kunnossa jokaisen pelaajan kohdalta. Tarvittaessa ohjeistu pelipassien uusimiseen löytyy materiaalipankista seuran nettisivuilta. https://www.klubi36.fi/materiaalipankki Tämä pelipassien uudistamisen ohjeistus ei koske jalkapallokoululaisia eikä FC HöntsäMammoja.
Joukkueiden kohdalla seuramme nettisivuilla löytyy Vanhempien säännöt kaudelle 2020. Huolehditaan kuntoon myös se, että 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. Hoidetaan tämäkin tämän
vuoden loppuun mennessä.
⚽ VALTAKUNNALLISET TAITOKISAT
Valtakunnalliset taitokisat Porissa saattelivat taitokisakauden päätökseen 30.10.2019. Klubi36:n edustus kisasi T12, T11 ja T10-sarjoissa. Tänä vuonna ei ylletty mitaleille, mutta kaikille
kolmelle tytölle Laura Juntuselle, Nella Winterille ja Veera Juntuselle omia ennätyksiä ja kultamerkkisuoritukset. Jo pääsy SM-kisoihin on mahtava juttu.
⚽ KASVATTAJARAHA
Seuramme saa Palloliiton kasvattajarahaa sellaisista pelaajista, jotka ovat ennen 23 ikävuotta
pelanneet edellisen kauden aikana Veikkausliigassa, Naisten Liigassa tai kyseisten sarjojen
Suomen Cupin otteluissa. Tänä vuonna näitä pelaajia ovat olleet Neea Aho, Ellen Rönkkö, Tiia
Savolainen, Aino Varkoi sekä Jade Ylisipola. Hieno juttu – meidänkin seurasta on mahdollisuus
ponnistaa lajissa eteenpäin ja huippua kohti!
⚽ VARUSTEASIAA
Varustetilaukset ovat tauolla ja seuraavan kerran seuravarusteita tilataan kootusti Pumalta
tammikuussa 2020. Mikäli varusteille on tarvetta, voit käydä jättämässä tilauksen suoraan Kesportiin.

⚽ POTKUTEKNIIKKAVIIKONLOPPU – ILMOITTAUDU MUKAAN!
Mahtava OrsaSport Potkutekniikka viikonlopputapahtuma
tulossa
Iisalmeen
18.19.1.2020. Tapahtuman valmennuksesta vastaa Eeva-Maria Saari sekä Dali Meller. Lisätietoa
https://www.orsasport.com/orsasport-potkutekniikka-valmennustapahtuma-iisalmi-18-19-12020/
Muistakaa ilmoittautua mukaan!
⚽ IISALMEN KAUPUNGIN LAPSET LIIKKEELLE - HANKE
Iisalmen kaupunki käynnisti keväällä 2019 Itä-Suomen aluehallintaviraston avustuksella Lapset
liikkeelle Iisalmessa -hankkeen. Hankkeen tavoitteena on saada kaikki lapset ja nuoret harrastamaan jotakin vähintään kerran viikossa ja liikuntatoiminnan tavoittamaan vähintään 90% varhaiskasvatuksessa mukana olevista lapsista. Seuramme on kaupungin kanssa yhteistyössä
hankkeessa ja seurakoordinaattorimme Marko Pesonen on muun muassa järjestänyt kouluille
ja päiväkodeille erilaisia teemapäiviä jalkapalloon liittyen.
⚽NETTISIVUT JA SOME-KANAVAT
Monella 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.
⚽ SEURAN ARPPOJEN MYYNTI
Myimme loppuvuodesta perinteiseen tapaan arpoja seuramme varainkeruuseen. Kiitos jokaiselle arpojen myyntiin osallistuneelle!

⚽ PUKINKONTTIIN
Tiesithän, että meillä on myynnissä Klubi-36:n pipoja ja kaulaliinoja. Halutessasi ehdit laittamaan nämä vielä pukinkonttiin. 😊

Fanituotteita voit tilata täältä:
https://www.klubi36.fi/lomakkeet/7434/d399abab-93f8-44c1-889f-4ca18c7d98eb

Hyvää joulun aikaa jokaiseen kotiin. Mennään yhdessä reilulla pelillä ja myönteisellä meiningillä uutta kautta kohti!
Klubi-36 ry:n johtokunta

