SEURAKIRJE MAALISKUU 2020
Kiitos kun olette toiminnassamme mukana. Oheiseen seurakirjeeseen olemme keränneet tärkeää
ajankohtaista tietoa.

⚽ YHTEISTYÖKUMPPANIT
Johtokuntamme on tehnyt alkuvuonna töitä seuratason yhteistyökumppaneiden yhteistyökuvioiden
solmimisen parissa. Seuratason pääyhteistyökumppaneita ovat:
⚽ LähiTapiola Itä
⚽ Iisalmen Putkiasennus Oy
⚽ Kuljetus Kari Rönkkö Oy
Heidän logonsa tulevat olemaan seuran virallisissa peliasuissa. Hanakat / Iisalmen Putkiasennuksen
logo painetaan jokaiseen verkkatakkiin.
Lisäksi yhteistyökumppaneiksi ovat tällä hetkellä vahvistuneet:
Ponsse Oyj, Sähkötoimisto Murtola Oy, Iisalmen Autotilaus Oy, Mainostoimisto Polku Ky, Huonekaluliike M-Kalusto Ky, Veho ja Raskaspari.
Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille!
⚽ KEVÄTTURNAUKSET JA JOUKKUEIDEN OMAT PELIT
Klubi-36:n Kevätturnaus 2020 järjestetään ikäluokittain neljänä erillisenä viikonloppuna.
Ajankohdat ja sarjat:
⚽ D13-tytöt (2007) 29.3.2020 klo 10.00 - 15.00
⚽ D12-tytöt (2008)5.4.2020 klo 10.00 - 15.00
⚽ E11-tytöt (2009) 26.4.2020 klo 10.00 - 15.00
⚽ F9-tytöt (2011-2012) 3.5.2020 klo 10.00 - 15.00
Lisäksi joukkueilla on omia pelejä ja muita turnauksia. Mennään paikan päälle kannustamaan ja nauttimaan lajista!

⚽ VARUSTEET JA SEURAN HUPPARI
Varustetilaukset pyörivät normaalisti. Mikäli varusteille on tarvetta, voit käydä jättämässä tilauksen
suoraan Kesportiin, josta tilaukset lähtevät kootusti eteenpäin Pumalle ja painoon aina kuukauden 15.
päivä. Seuran varustevastaavana toimii Satu Halonen.
Tällä kaudella joukkueiden on mahdollisuus tilata toimihenkilöille veloituksetta kolme verkkapukua ja
kolme mustaa t-paitaa. Tämä etuus on lähinnä heille, joilta toimihenkilövarusteet puuttuvat tai ovat jo
kuluneet edustuskelvottomiksi.
Joukkueiden tulee huomioida, että matkustuspaitaan saa painaa omien joukkueiden yhteistyökumppaneiden logoja. Kaikki muut varusteet ovat seuratason yhteistyökumppaneiden logoja varten.
Uutena varustevalikoimassa on Puman huppari, johon rintaan brodeerataan Klubin logo ja painatuksena pelinumero. Myös näitä voi tilata Kesportista. Huppareita tilataan kootusti muutaman kerran vuoden
aikana. Seuraavat tilauspäivät ovat 15.3., 15.5. ja 15.8. Vielä ehtii käydä tilaamassa maaliskuun tilaukseen!
⚽ SEURAN OMA PELIPALLO
Johtokunta päätti kokouksessaan tilata seuralle omia Klubi-36:n logolla varustettuja pelipalloja. Seura
tukee joukkueita ja kustantaa joukkueille tulevien pallojen hinnasta puolet.

⚽ VALOKUVAUS
Otamme nettisivuille yhtenäiset joukkue- ja pelaajakuvat. Kuvaukset pidetään jalkapallohallissa omien
harjoitusten aikaan ja kuvaajana toimii Kaj Jäderholm.
Laita kalenteriin joukkueesi kuvauspäivä:
⚽ tiistai 17.3.  11-12-tytöt, 08-tytöt ja B-tytöt (joukkueet, pelaajat ja toimihenkilöt)
⚽ torstai 19.3.  FC HöntsäMammat
⚽ perjantai 20.3.  jalkapallokoulu, 09-10-tytöt ja 06-07-tytöt (joukkueet, pelaajat ja toimihenkilöt)
Pelaajat laittavat kuvauksiin päälle viralliset pelipaidat ja peliasun (mustat shortsit, vihreät sukat), tukat
kiinni. Joukkueet saavat itse päättää, että käyttävätkö he kuvauksissa vihreää vai valkoista paitaa,
kunhan se on kaikilla sama. Jalkapallokoululaisille pyritään järjestämään yhtenäiset paidat, mikäli
omaa vihreää t-paitaa ei vielä ole. Toimihenkilöt laittavat kuvaan seuran varusteet. Jos ei omaa ole,
tulee se lainata kuvaa varten. Joukkueille ei tule kuvauksista kustannuksia.

⚽ PERHEIDEN TUKEMINEN

Seuralla on käytössä vähävaraisten tukirahasto, jota mielellämme käytämme perheiden tukemiseen.
Tilanteissa, jolloin perheellä on rahallisesti tiukkaa maksaa joukkue- ja seuramaksua, toivomme että
otatte hyvissä ajoin yhteyttä!
Seuralta voidaan hakea avustusta tekemällä vapaamuotoisen hakemuksen ja toimittamalla sen seuran
sihteerille (virpi.murtola@hotmail.com tai postitse Klubi-36 ry, Virpi Murtola, Antinkatu 10, 74120 Iisalmi). Hakemuksessa tulee olla mukana lyhyet perustelut liitteineen (esim. todiste työttömyydestä tai
muu ote jolla hakija voi todentaa tuen tarpeen), jotta voimme varmistua avustuksen tasapuolisesta jakamisesta. Tukihakemukset käsitellään erityisen luottamuksellisesti ja niistä päätöksen tekee puheenjohtaja ja sihteeri.
Seuran maksama tuki määräytyy seuraavasti: jos kuukausimaksu on alle 50 euroa seura hyvittää 15
euroa /kk, jos kuukausimaksu on yli 50 euroa, tuki on 30 euroa/kk.
⚽ KOULUTUKSET
Pohjois-Savon liikunta järjestää monia mielenkiintoisia koulutuksia esimerkiksi valmentajille ja muille
seuran toiminnassa mukana oleville. Osoitteesta https://www.pohjois-savonliikunta.fi/koulutuskalenteri/
kannattaa käydä katsomassa, mitä on tarjolla ja osallistua koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan.
⚽ FC HÖNTSÄPAPAT
Seuramme alla alkaa pyöriä höntsävuoro myös miehille maanantaisin klo 19.45-21.00 jalkapallohallilla. FC HöntsäPapat aloittavat toimintansa maanantaina 9.3. Vuorolle on jokainen mies tervetullut ikään, taito- tai kuntotasoon katsomatta.

Mennään yhdessä iloisin mielin kevättä ja kesää kohti!
Klubi-36 ry:n johtokunta

