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ROPS P07 VANHEMPAIN KOKOUS
Aika:

Tiistai 21.11.2017 klo 18:30–20:05

Paikka:

Keskuskenttä VIP-tilat

Läsnä:
Jaakko Höynälänmaa, Ville Mäkelä, Seppo Ollikainen, Kimmo Vitikka, Kimmo Siirtola, Kaj
Lampinen, Tomi Talvilahti, Katri Lindström, Johanna Lindgren, Hannu Paloniemi, Saila Peteri, Mika
Kilpala, Mika Välimaa, Satu Välimaa, Juha Romakkaniemi, Tuomo Poutiainen, Jouni Iivari, Kirsi
Lautala, Hannele Vehkaoja, Petri Alariesto, Matti Rauhala, Normunds Veinbergs, Johannes Ahola,
Pasi Jarkko
1. KOKOUKSEN AVAUS
Seppo Ollikainen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
2. JÄRJESTÄYTYMINEN
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Ollikainen ja sihteeriksi Tomi Talvilahti
3. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Esityslista oli lähetetty osallistujille ennakkoon ja se hyväksyttiin sellaisenaan.
5. JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA KAUDELLE 2018
- P07-joukkueen valmentajina jatkavat Jaakko Höynälänmaa (päävalmentaja), Ville
Mäkelä ja Kimmo Vitikka. Valmennustiimiin liittyy vuoden vaihteen jälkeen Jarkko
Ojaniemi
- Joukkueenjohtajina jatkavat Seppo Ollikainen ja Tomi Talvilahti
- Rahastonhoitajana jatkaa Pentti Katermaa
- Joukkueen huoltajina toimivat Kaj Lampinen ja Tomi Talvilahti. Lisäksi huoltajiksi voidaan
nimetä tarvittaessa vanhempia turnauskohtaisesti
6. PALAUTEKYSELY
- Käytiin läpi palautekyselyn tulokset annettujen kysymysten sekä avoimen palautteen
osalta. Vastausten perusteella toimintaan ollaan tyytyväisiä
- Monipuolinen harjoittelu tukee varsinaista päälajia. Monipuolisuus on innoittanut
muutamia sponsoreita tukemaan toimintaamme. Joukkueen toimintaa on käytetty
malliesimerkkinä muiden lajien valmentajien koulutuksissa
- Epäasialliseen käytökseen toisia kohtaan puututaan aina kun sitä havaitaan. Jokaiselle
pelaajille annetaan rauha harjoitteluun ilman että kukaan häiritsee
- Toiminnan todettiin olevan monipuolista ja laadukasta.
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7. VALMENTAJAN PUHEENVUORO
- Joukkueen päävalmentaja Jaakko Höynälänmaa esitteli ensi kauden toimintaa.
Lajiharjoituksia kahdesti viikossa, arkena pienryhmissä ja viikonloppuna koko joukkueen
voimin. Yleisurheilua kerran viikossa, pääpaino juoksutekniikan harjoittelussa.
Painiharjoitukset joka toinen viikko, harjoitellaan kehonhallintaa, -huoltoa ja
kamppailutaitoja. Myös hiihto ja luistelu säilyvät harjoitussuunnitelmassa talven ajan.
Tarvittaessa otetaan vielä salivuoro kerran viikossa. Oheislajit jatkuvat kevätkaudelle
asti ja näiden kustannukset sisältyvät kausimaksuun.
- Omatoimista harjoittelua tulisi olla vähintään 30min päivässä. Tämä voi olla esim.
välitunneilla pallon kanssa kikkailua tai pelailua. Ei tarvitse nappulakenkiä tai
halliolosuhteita
- Peruskuntoa ja kestävyyttä tulisi harjoittaa vapaa-ajalla. Tätä ei erikseen kehitetä
ohjatuissa harjoituksissa. Voi olla esim. ulkona touhuamista, hiihtoretkiä tai
koulumatkojen kulkemista kävellen / pyörällä
- Jalkapallon lisäksi voi olla toinenkin harrastus. Mikäli liikuntaa on paljon treenittömässä
arjessa, niin toinen harrastus ei ole välttämätön
- Kehon huoltoa tulisi tehdä useana päivänä viikossa, myös niinä päivinä kun on treenit.
- Tuleva kausi pelaillaan 3 joukkueella, jotka jaetaan tasoryhmittäin. Pelaajat siirtyvät
tasoryhmästä toiseen tarvittaessa, päätöksen tekevät valmentajat

MUISTIO

3/4

8. KUSTANNUSARVIO 2018
TULOT
Ylijäämä
Arparahat
Kotiturnaus
Lisenssimaksut
Sponsorirahat

5 403 € 2017 kauden ylijäämä (ilman talkoorahoja)
900 €
1 500 € 2017: 3 000 €
19 000 €
2 000 € Varovainen tavoite

YHTEENSÄ

28 803 €

MENOT
Lisenssit
Verkkarit+peliasut+pelikassit+harkkapaita
Matkustuspaita+toppatakki+kompurat
Painatukset
Piirisarja
Turnaukset lähialueella
OBC
Leirit+päättäjäiset
Pärnu

19 000 €
8 740 €
3 800 €
1 500 €
2 500 €
500 €
4 500 €
1 500 €
15 805 €

Yleisurheilu
Ylimääräiset vuorot ja muut kulut
YHTEENSÄ

38 pelaajaa x 500 €/pelaaja
38 pelaajaa x 230 €/pelaaja
38 pelaajaa x 100 €/pelaaja

Tornio + SC cup

545 €/pelaaja (kerätään lähtijöiltä)+toimihenkilöt

1 520 €
500 €
59 865 €

Pelaajakohtainen kustannusarvio kaudelle 2018
Lisenssi 500 €/pelaaja
Kausimaksu 400€/300 €/pelaaja
OBC 150 €/pelaaja
Pärnu 545 €/pelaaja

Eräpäivä
Joulukuu 150 € + helmikuu 350 €
Tammikuu 200€ + huhtikuu 200€/100€
Huhtikuu
Joskus keväällä, päivämäärä ilmoitetaan
myöhemmin

Huom! Piirisarjan ulkopuolisten turnausten kustannukset jaetaan lähtijöiden kesken.
Sisaralennus lisenssistä on 50 €, ja sen saa vähentää nuoremmasta sisaresta ja vähennys tehdään
jälkimmäisestä lisenssin maksuerästä. 2008 syntyneiden poikien lisenssi on myös 500 €.
Päätettiin vuoden 2018 kausimaksuksi 300€ / 400€.
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Kausimaksu 300€ sisältää uudet varusteet (verkkarit+peliasut+pelikassit+harjoituspaita) sekä
näiden painokulut, piirisarjaturnaukset, turnaukset lähialueilla, leirit ja päättäjäiset, ohjatun lajisekä oheisharjoittelun. Tämä maksu on kaikille pakollinen.
Kausimaksu 400€ sisältää edellä mainittujen lisäksi matkustuspaidan, kevyttoppatakin sekä
kompressiopaidat 2kpl. Näiden varusteiden hankkiminen on vapaaehtoista.
Minimaksu kaudesta 800 euroa (kausimaksu 300€ + lisenssi 500€)
Maksimimaksu kaudesta n. 1600 euroa (kausimaksu 400€ , lisenssi 500€ ja kaikki turnaukset)
9. TAPAHTUMAT 2018
- Sport Camp, Tammi- Helmikuu (Rantsun ympäristö, 2 yötä) Päivämäärä varmistuu
myöhemmin
- Paikallisia harjoituspelejä pitkin talvea mahdollisuuksien mukaan
- Oulu Boys Cup 21.4 – 22.4.2018
- Pärnu Summer Cup 25.6. – 2.7.2018
- Santa Claus Cup 3.–7.7.2018
- Tornio - Haparanda Cup 27-29.7.2018
- Piirisarjaa 4-5 turnausta toukokuu–syyskuu, pyritään saamaan 1 kotiturnaus.
- Mahdolliset muut turnaukset harkitaan kauden aikana tapauskohtaisesti. Kustannukset
näistä jaetaan lähtijöiden kesken
10. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
- Muistutettiin lisenssi- ja kausi- ja turnausmaksujen maksamisesta määräaikaan
mennessä. Jos maksua ei ole suoritettu määräaikaan mennessä muistutuksista
huolimatta, niin pelaajalta evätään viime kädessä lähtö turnaukseen tai pelireissulle.
Mikäli maksuja ei pysty maksamaan määräaikaan mennessä, niin tästä voi sopia
rahastonhoitajan kanssa.
- Vapaaehtoinen myyntikampanja: Metrilakun myynti vielä ennen joulua, jokainen voi
myydä niin halutessaan. Kertyneillä varoilla voi pienentää oman pelaajan maksuja.
Lakun myynnistä laitetaan vielä erillinen sähköposti
- Keskusteltiin tulevasta kesän harjoitus- ja turnausmatkasta Viroon. Tällä hetkellä on
ilmoittautumisten perusteella päätetty osallistua turnaukseen kahdella joukkueella.
Matkavaraus on tehty, mutta vanhempien tai huoltajien ilmoittautumisia otetaan vielä
vastaan.
11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:05
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