KPV 06 vanhempien info 1.11 2019
Paikka: KPV Klubi
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06 TAUSTAORGANISAATIO 2020
joukkueenjohtaja: Jarmo Kauppinen
rahastonhoitaja: Pasi Paasila
vastuuvalmentaja: Aki Sipilä
apuvalmentajat: Jukka Hakala, Juha Himanka, Kimmo Vesa, Janne Koivisto
juoksuvalmennus: Juho Pirkola
lihashuolto/fysio: Paula Peltoniemi
varainkeruu: vanhemmat

2. PELAAJAT
• Kaudelle 2020 vahvistanut 26 pelaajaa (2 lopettanutta tulee takaisin)
• sitoutumiskyselyssä pelaajia sekä kilpa- että harrastetason motivaatiolla
• pelaajamäärä hyvä, maalivahtitilanne on ongelmallinen -> yhteistyötä 07/GBK
• uusi valmennus, ei halua tehdä jakoa kilpa- ja harrastepelaajiin
• GBK 06 profiloituu harrastetoimintaan ja heidän kanssaan on käyty keskustelua, jos
joku pelaaja kokee jatkossa KPV 06 toiminnan liian kilpaorientoituneeksi

3. BUDJETTI JA KULURAKENNE 2020
• käydään läpi toiminnan arvioidut kulut ja kausimaksut
• kiinteät maksut mm. vuosimaksu, lisenssi jne. 280€/pelaaja, kuukausimaksu
50€/pelaaja
• kovempi kuri rästiin kertyneiden maksujen suhteen -> pelaaja ei osallistu toimintaan

4. HARJOITTELU MARRASKUU / JOULUKUU (MA 4.11 ALKAEN)
• HARJOITUKSET LÖYTYVÄT JOPOXISTA
• MA juoksulenkki + Kippari palloharjoitus (taitotreeni)
• KE pallotreeni (pienpelit ja kamppailu)
• PE vesijuoksu/jumppa (Vesiveijari/uimakortti-uimamaksu)
• LA Kippari pallotreeni (peli taktinen)

•

kevät kauden treenivuorot varmistuvat vuoden vaihteessa, 4 krt/vk myös kevät
kauden

5. Joukkueen toiminnalle tehdään pelisäännöt, jotka käydään pelaajien kanssa läpi
• sääntöjen läpikäynti vanhemmille

6. SARJOIHIN OSALLISTUMINEN
• Ei osallistuta PSL karsintaan -> nykyinen tasomme ei vielä riitä PSL sarjaan
i. vanhempien toiveesta, valmennus pohtii vielä Huuhkajapäivän jälkeen
• talvella harjoituspelejä 1-2 krt /kk
• kesällä pelataan Aluesarjaa ja harjoituspelejä
7. TURNAUKSET
• Piteå Summer Games Ruotsi, 26.6-28.6.2020 / kustannukset osallistuville
• Kokkola Cup, 16.7-19.7.2020 (yritetään 2 joukkueella, vaatii 100% mukana olon,
osallistumiskulut sisältyvät kk maksuihin, ei ylimääräisiä kuluja)
• Comets Cup Jyväskylä, 15.6-16.6.2020 / kustannukset osallistuville
•

+ lähiturnauksia keväällä ja syksyllä

8. VARUSTEHANKINNAT
• hankitaan pojille uudet pelipuvut, verkkapuvut ja matkustushuppari
• Teamprint -kuvasto ja hinnasto löytyy joukkueen jopox sivuilta materiaalipankki
kohdasta, joista voi käydä tutustumassa varusteisiin
• vaatteita voi käydä sovittamassa Teamprintillä, sovitaan ajankohta Teamprintin
kanssa, Jarmo ilmoittaa ensi viikon alussa Teamprintille sopivat päivät
• mainoksia voi myydä pelipukuihin seuraavasti:
1. 2 x iso selkämainos 500€/kpl
2. 1 x kaulusmainos 250€/kpl
3. 2 x hihamainos 250€/kpl
4. 2 x shortsinlahje etupuoli 250€/kpl
5. 2 x shortsinlahje takapuoli 250€/kpl
Pelipukumainokset jo myyty!!!
9. MUUTA
• Narikka talkoo Canorama 8.11 klo 18.15 – 22
• Hytönen, Somero, Dahlbacka, Holm, Peltola
• Huuhkajapäivä 17.11 Pietarsaaressa, 18 pelaajaa mukaan, valmennus valitsee
• ITALIAN treenileiri huhtikuu 2021/ ilmoittautuminen mukaan, reissulle oma
budjetointi ja mukaan lähtevien poikien kesken rahankeruu

