KOKKOLA YJ 06-pojat 18.2.2019
Aika: 18.00 -21.00 Paikka: KPV-Klubi

1. Osallistujat
-

Juha Himanka, Jarmo Kauppinen, Pasi Paasila, Juha Saarela, Kimmo Vesa, Ulf Grahn, Jari Vitka,
Sixten Enlund, Marko Haasala, Janne Jukkola, Aki Sipilä

2. YJ toiminta jatkossa
•

Päätettiin, että YJ toimintaa jatketaan tänä vuonna kahdessa tasossa. Jokainen
seura jatkaa vuoden 2019 kuitenkin vielä omissa piirisarjoissaan. Vuoden 2020
suunnitelma tarkentuu tämän kauden aikana (syksyllä).

•

Järjestetään la 9.3.2019 (yritetään saada tekonurmi 2h) avoin YJ-harjoitus, johon
kiinnostuneilla mahdollisuus osallistua. YJ perusmaksu olisi 30€/pelaaja ja tämä
tulisi olla suoritettuna ennen tuota 9.3 päivää. Tämän tapahtuman jälkeen toiminta
jatkuisi niin, että pojat jaetaan TASO 1 ja TASO 2 ajattelun mukaisesti. Tasojen
välinen liikenne on molempiin suuntiin.
✓

TASO 1 vetovastuussa KPV
➢ TASO 1 valitsijana ja lopullisista päätöksistä vastaa Juha Saarela
➢ TASO 1 pelaajamäärä rajoitetaan n. 30 pelaajaan
➢ Turnauskohtainen pelaajamäärä on 18 ja turnauksissa pyritään
pitämään runkopelaajat, mutta rotaatiota TASO 1 pelaajista
käytetään kauden aikana.
➢ Tavoitteena olisi säilyä sarjassa (2 viimeisintä tippuu)

✓

TASO 2 vetovastuussa GBK
➢ Pelaajamäärä määräytyy kiinnostuneiden mukaan.
➢ 11vs11 (8vs8) Harjoituspelejä pyritään järjestämään aktiivisesti

✓

Fyysisen harjoittelun vetovastuu alustavasti Loven johdolla

(mahdollinen yhteistyö YU-puolen kanssa). Ensimmäinen ajatus tähän olisi
peruskunnon kasvattaminen ns. kuntopaketti pojille.
➢ Lähtötaso voidaan katsoa esim. PIIP-testillä.
•

Valmennuksen suunnittelu tehdään kaikille samalla sapluunalla, tällä hetkellä
suunnitteluista ja linjoista vastaa TASO 1 vastuussa olevat (Aki Sipilä tuo myös omat
näkemykset tähän) . Suunnitelmat jaetaan kaikkien käyttöön.

3. YJ harjoittelu
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•

Harjoittelu tapahtuisi kevään kevään ajan niin, että TASO 2 harjoittelee GBK:n
vuorolla la 11.00 – 12.30 ja TASO 1 harjoittelee KPV:n vuorolla la 16.30-18.00.
Tarvittaessa otetaan yksittäisiä lisävuoroja. Harjoituksiin tarvitaan apuvalmentajia
kaikista seuroista sekä TASO 1, että TASO 2.

•

Kun päästään ulos, niin harjoittelua lisätään niille viikoille, jolloin ei ole peliä
(2kertaa viikossa). Näitä vuoroja pyöritetään pääasiassa KPV ja GBK vuoroilla.

•

Erillisistä/mahdollisista leiri viikonlopuista tiedotetaan erikseen

•

Harjoituksiin vaaditaan ilmoittautuminen valmentajilta ja pelaajilta.
Ilmoittautuminen pitää tulla hyvissä ajoin. Ilmoitukset aina harjoituksen
vetovastuussa olevalle henkilölle tai siihen perustettuun ryhmään (whatsup/jopox).

4. Talous/budjetti
•

YJ:llä (KPV:n alla) on oma tili, josta tällä hetkellä vastaa Pasi Paasila. Laskutukset
tehdään jopoxin kautta.

•

Pohjamaksua kerätään jokaiselta YJ:ssä mukana olevalta pelaajalta 30€, Lisäksi
pelipukuihin myytävät mainokset ja niiden tuotto on toinen tulonlähde. Näillä
tuloilla pyritään kattamaan vuoromaksut, sarjamaksut yms. kotiturnaukseen
liittyvät kustannukset.

•

Pelimatkatkojen kustannukset jyvitetään aina lähtevien pelaajien kesken.
Toimihenkilöt eivät maksa näissä mitään.
➢ HUOM! Nämä pelimatkojen maksut tulee olla maksettu viikkoa
ennen pelitapahtumaa. Jos tulee sairastuminen, niin rahat
palautetaan (tuuraaja pyritään löytämään).

5. Pelipuvut
•

Pyritään hommaamaan TASO 1 ja TASO 2 pelaajille samanlaiset puvut kaikille
(ehdotus: oranssi, oranssi, valkoinen). Tarjous voidaan maltilla tehdä 40 pelaajan
mukaan. Jokaisella pelaajalla olisi oma nimellinen puku. Numerot valittavissa 1-99
väliltä. Teamprintin hinnaston mukaan pelipaita 39€ ja shortsit 19€ (~60€), jokainen
hoitaa valkoiset sukat itse. Osa pelipuvun kustannuksista voidaan kattaa
mainosmyynnillä jos myynti on suksee…Tästä voimme vielä keskustella lisää.

6. Tulevat tapahtumat
•

Hiihtolomaviikko (vk 9). Huilataan!!
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•

9.3.2019 YJ Avoin Tryout kiinnostuneille 30€/sitoutuminen (Tekonurmi/Kippari)

•

16.3.2109 Harjoitukset TASO 1 (16.30-18.00) ja TASO 2 (11.00 -12.30) Kippari

•

23.3.2019 Harkkapeli TASO 1 17.00 -19.00 VPS – Kokkola YJ (Fennia areena)

•

23.3 tai 24.3 Harkkapeli TASO 1/2 (Ei Vaasassa olijat + täydennys Taso 2)
Ylivieska/HK YJ (Pitää vielä sopia/vahvistaa)

•

Tarkemmat harjoitusajat laitetaan jopoxin kalenteriin

•

PSL kevätkierros (Pääasiassa 2 peliä/turnaus, mutta yksittäisiä pelejä voi sopia esim.
Jaro)
✓

vk 18 04.-05.05.2019

✓

vk 20 18.-19.05.2019

✓

vk 21 25.-26.05.2019

✓

vk 23 08.-09.06.2019

✓

vk 24 15.-16.06.2019

7. Tiedottaminen
•

Pyritään saamaan kaikki mukana olevat pelaajat (ja vanhempien tiedot) jopoxiin YJsivuille ja jatkossa tiedottamien sen kautta. Myös Jopox-pukukopin aktiviinen
käyttöönotto tapahtumien in/out kuittaamiseen.

8. Muut asiat
•

Keskusteltiin myös muiden maakuntien pelaajien mukaan ottamisesta YJtoimintaan (tryout)?
➢ Tänä vuonna ei vielä laajemmin (poikkeus: Kannus…). Katsotaan tätä
tarkemmin, kun saadaan homma pyörimään.

•

Tehdään YJ-toiminnasta vanhemmille erillinen A4, jossa tiedotetaan toiminnan
jatkosta ja säännöistä.

9. Seuraavan kokouksen sopiminen
•

Kutsutaan erikseen

