FC LAHTI P14 – VANHEMPAINPALAVERI 16.11.2020
KAUSI 2020-2021
Paikka: Mukkulan peruskoulu
klo:18-19:30

1. Valmennuksen terveiset:
- Jaska kävi läpi koonnin joukkueen testituloksista
- Fysiikkatestit 2 kertaa vuodessa, tulokset jaetaan henkilökohtaisesti. Vertailu vuoteen
2019, nähtävissä selvää kehitystä
- Muistettava, että jokaisen fysiologinen ikä vaikuttaa testituloksiin
- Ilmoitelkaa vammoista herkästi valmennukselle
- Kasvuryhmätoiminnasta tulossa lisätietoa myöhemmin
•

Harjoitukset

-

-

Olli Tynkkynen vastuuvalmentaja, 2 valmentajaa Jaakko Hietikko ja Jaakko Mikkonen
Olli esitteli kausisuunnitelman (nähtävissä erillisessä liitteessä)
Ylimääräisiä juoksutreenejä ei tarvita, koska harjoitukset ovat sen verran kovia
Maalivahtitreenit pe ja toisena myöhemmin selviävänä päivänä
Loma-ajat tulevat olemaan vapaata mutta harjoituksia voidaan tilanteen mukaan pitää
Vierumäki Akatemiaan osallistuminen vielä auki, joka tapauksessa tulossa joukkueen
omia leiripäiviä
Oletus on, että edustusjoukkueen harjoituksiin tullaan aina ja jos ei päästä, pojat
ilmoittavat henkilökohtaisesti Ollille esim. whatsapp-viestillä tai soittamalla
Joukkue on nyt valittu koko kaudeksi, mitään joulun jälkeen tapahtuvaa karsintaa ei ole
tulossa
Yhteistyötä mahdollisesti ikäluokan Reippaan joukkueen kanssa

•

Palloliiton sarjatoimintaan osallistuminen:

-

Pelataan eteläisen alueen ykköstä
Viralliseen ottelukokoonpanoon saa ilmoittaa 18 pelaajaa, pääsääntöisesti 1 maalivahti
ja 1 kenttäpelaaja ovat pois kokoonpanosta
Tavoite säilyttää sarjapaikka
Sarjapelit alkavat vasta maaliskuussa, pelejä reilut parikymmentä, puolet kevät- ja puolet
syyskaudella.

-

•

Yksittäiset harjoituspelit

-

n. 5 harjoituspeliä tämän vuoden puolelle, pelejä reilusti talvi/kevätkaudella

•

Viestintä

-

XPS sovellus:
o Pelaajien ja valmentajien käytössä oleva sovellus, pelaajakehityksen työkalu /
sähköinen harjoituspäiväkirja, jonne laitetaan kaikki harjoitukset, klippejä
peleistä, kyselyitä yms.
Jopoxia käytetään vanhempien tiedotuskanavana

-

-

WhatsApp ryhmät

2. Toimihenkilöiden valinta
• Joukkueenjohtaja: Heidi Hyttinen
• Rahastonhoitaja: Elina Lehtinen
• Varustevastaava: Petri Tallberg
• Huoltajat: Arttu Forsström, Simopekka Vänskä sekä mahdollisesti muita
• Some-vastaava: Essi Rättö
• Oteluiden kuvaukset: Paikalla olevista vanhemmista joku kuvaa joukkueen kameralla
3.

Budjetti
•

Budjetin laadinta ja hyväksyntä:

-

poikia 20 kpl
Peliasut ja seuraleiri maksetaan itse
4 leiripäivää budjetoitiin joukkueen kassasta maksettavaksi
Joukkueen juoksevat menot kuten Jopox, pankin kulut, jääpussit yms. kulut käytiin läpi,
maskeja ostetaan huoltolaukkuun
Erotuomari- ja kenttämaksut ovat nousseet; pelataan isolla kentällä 3:lla tuomarilla
Lisäksi kuluja tulee; testit, joukkueen varusteet, pallot, sarjamaksu

•

Maksut ja maksuvapautukset

-

Joukkueen oma kk-maksu 50 €/kk, eräpäivä kuukauden 25.päivä
Koronan johdosta keväällä tarkastellaan kk-maksua uudelleen ja jos tilanne estää leirejä
niin tullaan pienentämään maksuja
Toimintamaksu 580 € laskutetaan 2 osassa toinen nyt ja toinen maaliskuussa, nyt
syksyllä lisäksi seuran jäsenmaksu 20 €, pelipassi 40 € ja mahdollinen vakuutus 40 €
Jos on oma kilpailutoiminnan kattava vakuutus, pitää toimittaa siitä todistus 30.11.2020
mennessä joukkueenjohtajalle heidi.hyttinen@fcreipas.fi
Maksuvapautukset:
o Joukkueenjohtajan ja valmentajan poikien kk-maksusta 100%
o Rahastonhoitajan pojan kk-maksusta 50%

-

4. Varainkeruu
- Inventaariin tai vastaaviin talkoisiin osallistuminen mahdollisuuksien mukaan
- Yksi myyntikampanja / tai oman osuuden kuittaus rahalla

5. Varustehankinnat
- 2 pelipaitaa: musta ja valkoinen (vieraspeleihin), shortsit, pelisukat, kustannus noin 60 €
+ painatuskulut
- Verkkareita ei hankita tässä vaiheessa, vanhoihin painatetaan FC Lahden tekstit ja logot,
näistä seura maksaa painatuskulut
- Jokainen käy Kariston Stadiumissa sovittamassa pelivaatteet
- Samalla voi ostaa lisäksi itse haluamiaan vaatteita, maksu niistä Stadiumin kassalle
- Pelinumero on nyt mahdollista valita tämän joukkueen vapaana olevista
- Mainospaita; painatukset tehdään keskitetysti

-

Pallot, joukkueelle ostetaan treenipalloja, joita valmennus ja huolto säilyttää

6. Seuran koronaohjeistus
- https://www.fcreipas.fi/uutiset/119842/muistutus-koronaohjeista
7. Vanhempien pelisäännöt
- Käydään läpi myöhemmin
8. Muut asiat
- Kyydit pääasiassa omilla autoilla, mutta tilanteen mukaan voidaan miettiä bussia
pidemmille reissuille
- tarkoitus ottaa käyttöön Jopoxin laskutustyökalu

