FC Inter 2011-2012

Pöytäkirja

Vanhempainpalaveri
Aika: 21.10.2019 klo 17.50-18.50
Paikka: Impivaaran jalkapallohalli, Turku
1. Kokouksen avaus
- Kokous aloitettiin klo 17.50
o Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri.
o Puheenjohtaja Katriina Salonen
o Sihteeri Katriina Salonen
o Pöytäkirjantarkastajat: Mirva Mäki, Pasi Höijer
2. Osallistujat
o Osallistujalista liitteenä.
3. Ikäluokkien 2011-12 eriytyminen omiksi joukkueiksi
o Omat toimihenkilöt 12-syntyneille, aluksi ainakin huoltaja ja jojo
o Treenit samaan aikaan
o Samat valmentajat
o Omat whatsup ryhmät ja nimenhuuto -> sitten kun on tarvittavat toimihenkilöt
o Tilit jaetaan -> tavoite ennen seuraavaa kautta.
4. 2011-12 joukkueen toimihenkilöt
o Vastuuvalmentaja
- Janne Heiska
o Valmentajat
- Joel Mirel
- Olli Saikkonen
- Otto Tuovinen
o Joukkueenjohtaja
- Katriina Salonen, 12-syntyneille vielä jojo hakusessa
o Huoltajat
- Ardian Rashica
- Pasi Höijer
- 12-synt: valittiin Bettahar Mhamed ja 11-synt: valittiin Rasmus Mäki
- Huoltaja koulutuksia
o C taso: pe 15.11 klo 17-21, Veritas Stadion
o B taso: la 16.11 klo 9-17, Turun piiritoimisto
o Rahastonhoitaja
- 11-syntyneille valittiin Anne Höijer ja 12-syntyneille Mikko Hummelin
o Varustevastaava
- Valittiin Tuomas Saarto
o Buffetvastaava

o

- Mirva Mäki
- 12-syntyneille valittiin Virve Keskitalo
Viestintävastaava; joukkueen nettisivut, some-kanavat (instagram, facebook, twitter)
- Katriinan kaveriksi voi tarjoutua. Kuvia tapahtumista saa lähettää Katriinalle erittäin
mielellään.

5. Tuleva kausi
o Valmennuksen kuulumiset
Janne:
- 12-syntyneiden joukkueeseen ollaan saatu hyvin uusia poikia ja joukkue ilmoittautuu
keväällä omaan sarjaan.
- 11-syntyneiden kilpajoukkue palaa keväällä oman ikäisten kilpasarjaan. Luultavasti myös
haaste joukkue tulee samaan sarjaan.
- Keväällä tulee 11-syntyneille kolmas treenikerta.
- 12-syntyneitä valmentaa Olli ja 11-syntyneitä Joel, Otto on mukana molemmissa
ryhmissä. Janne ja Jani Leppänen ovat mukana myös jonkin verran esim.
peluuttamisessa, vaikka ovat pääsääntöisesti 10-syntyneiden kanssa. Doan Mirel pitää
taitokoulua, johon 11-syntyneet ovat tervetulleita.
- Olemme kilpajoukkue, joten valmennus toivoo myös perheiden sitoutuvan toimintaan,
että harjoituksiin ja tapahtumiin osallistutaan aktiivisesti.
- Harjoitusten teemoja edelleen ensi kaudella: ensimmäinen kosketus, missä on tilaa,
kenellä on tilaa.
- On tärkeää olla ajoissa paikalla pelitapahtumissa. Joukkueen sääntönä on edelleen, että
jos tulee myöhässä peli tapahtumaan (jossa useampi peli), poika on vaihdossa koko
ensimmäisen pelin ajan.
- Treenitauko 11-12 syntyneillä 8.-17.11 ja joulutauko 20.12.19-6.1.20.
Joel:
- Aloittaa 11-syntyneiden valmentajana
- Toivoo työrauhaa niin itselleen kuin pojillekin. Vanhempien tärkeä tehtävä on kannustaa,
mutta ei ohjata poikia, valmentaja hoitaa sen. Joel vaatii paljon sen vuoksi, että haluaa
nähdä poikien kehittyvän. Jos on jotain mikä mietityttää, niin Joelilta voi tulla kysymään.

6. Raha-asiat
o Maksut seuralle kaudella 2020, 11- ja 12-syntyneet
- Lisenssimaksuihin korjaus kokouksessa puhuttuun: 12 syntyneillä 285€ ja 11-syntyneillä
maksu on 345€, koska keväällä tulee kolmas treenikerta. Maksu kolmessa erässä
- Olosuhdemaksu 120e, maksu kolmessa erässä
- Vakuutus; lisenssimaksu sisältää vakuutuksen, jos oma vakuutus saa alennusta 4 euroa
o Joukkueen menot
- Rahaa menee mm. tuomarimaksuihin, tarvikkeisiin (ea-laukku ja tarvikkeet, harjoitusliivit
ja -kartiot) ja toimihenkilöiden varusteisiin sekä turnausmaksuihin. Nämä menot
maksetaan joukkueen omalta tililtä.
- Pojille tarvitaan ensi kautena myös uudet 4-koon pallot.
- Yhteinen kauden päätöstapahtuma pojille varattu Huvimaahan ti 26.11, sen maksu 220€.

Päätetään toimihenkilöiden korvaukset
- Joukkueen varoista hankittavat varusteet
o Maksut joukkueelle
- Joukkueen kk-maksu on ollut 10€/kk tai 120€/vuosi.
o Sovittiin, että maksu maksetaan kahdessa 60€- tai kolmessa 40€ -erässä.
Näistä maksetaan joukkueelle tulevia menoja.
Myös turnausmaksut ollaan maksettu kk-maksuista, jatketaan samaan malliin toistaiseksi.
o

Mikäli joukkueelle tulee lisämenoja niistä voidaan laskuttaa kauden aikana erikseen.
o Muut tulot
- Buffetti kotipeleissä
- Mahdolliset sponsoritulot
- Varainhankinta esim. lakumyynti, ullmax, pilkkoset, kakkutukku tai talkoo/urakkatyöt
jne. Tarvittaessa, kiinnostuksen mukaan.
7. Pelaajien varusteet
o Lisenssiin sisältyy: harkkapaita
o Pakolliset varusteet:
peliasu: mustat shortsit, mustat sukat, sini-musta kotipaita ja punainen vieraspaita (pelipaidat
lainataan seuralta)
muita hankittavia: pitkähihainen harjoituspaita, verryttelyhousut, pipo
o Lisäksi hyödyllisiä hankintoja ovat verryttelytakki, sadetakki, seuran reppu ja syystakki.
Tilaukset tehdään varustevastaavan kautta.
FC Interin mallisto: https://www.stadiumteamsales.fi/fcinter/fcinter
8. Nimenhuuto ja kommunikointi
o Joukkueemme käyttää nimenhuutoa tapahtumien ilmoittamiseen. Harjoituksiin merkitään joka
kerta IN/OUT (out aina pienen selityksen kera; sairaana, matkoilla, toinen harrastus tms.)
o Turnauksiin ja peleihin ei ilmoittauduta IN ennen kuin valmennus on nimennyt joukkueen.
Turnauksiin ja peleihin on kuitenkin tärkeä ilmoittautua etukäteen OUT, jos poika ei pääse
osallistumaan. Tällöin valmennus ja joukkueen johto osaavat nimetä joukkueeseen heti oikeat
pelaajat ja säästyvät turhalta työltä etsiessään korvaajaa estyneelle pelaajalle. Valmennuksen
käytäntö on ollut ilmoittaa viikonlopun pelaavat kokoonpanot tapahtumasta riippuen kyseisen
viikon ti-to akselilla.
o Whatsapp ryhmä; joukkueen nopea viestintäkanava

9. Joukkueen säännöt
o Joukkueen nykyiset säännöt löytyvät Nimenhuudon valikosta Kuvat ja materiaalit-> näytä
kansiot -> uusimmat kuvat ja tiedostot.

o Pukukoppi on joukkueen aluetta. Tämä tarkoittaa sitä, että pukukoppiin on oikeus mennä vain
pelaajilla, valmentajilla ja joukkueen toimihenkilöillä.

10. Yleiset asiat
o Muut esille tulevat asiat
- Juteltiin mm. Buffettien järjestämisestä, että arvioidaan aina tilanteen mukaan buffetin
laajuutta. Nyt syyskaudella buffetin menekki on ollut paljon pienempää kuin kesällä.

-

Buffettiin toivottiin myös aktiivista osallistumista. Tuomiset on hoidettu hyvin, mutta
myyntivuoroihin on ollut vaikea saada porukkaa. Jatkossa Mirva laittaa 1 tunnin
myyntivuoroja, kokeillaan jos tämä lyhyempi vuoro toimisi paremmin. Tuomaksen kautta
voi saada myös Cloettan makeisia ja pähkinöitä.
Nopeasti käsiteltiin myös sponsorointia. Joukkueelle voi etsiä sponsoreita ja joukkue voi
mainostaa sponsoreita some kanavilla ja sponsori logon voi painaa varusteisiin jne.
Jokaisen sponsorin kanssa voi jutella erikseen sopimuksen, että mitä sponsori raha pitää
sisällään.

11. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 19.00

