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1. PaRin uusi valmennuspäällikkö
PaRin uusi valmennuspäällikkö on Unto Virkkala. Unton tavoittaa numerosta 040 842 2069 tai
sähköpostitse valmennuspaallikko@pari.org. Viimeisimmästä Palokka-lehdestä löytyy myös juttu
Untosta.

2. Seuramaksut 2017
Mikäli joukkue ei ole vielä tilittänyt seuramaksuja seuran päätilille, tilittäkää ne nyt. Myöhemmin
tulevat maksut voi tilittää esim. kk:n lopussa.
Tili: FI9446002220103016, viesti: Seuramaksut x kpl + joukkueen nimi.
MUISTAKAA lähettäkää jäsenrekisteri samalla! Merkatkaa jäsenrekisteriin myös toimihenkilöt
sähköpostiosoitteineen ja puhelinnumeroineen, jotta saadaan toimihenkilörekisteri ajan tasalle
ja kaikki saavat siten asiaankuuluvat sähköpostit ja viestit. Materiaalipankissa on tähän soveltuva pohja, jota toivottaisiin kaikkien käyttävän 

3. Toimihenkilösopimus ja jäsenmaksu 2017
Kaikkien seurassa toimivien toimihenkilöiden (jojot, rahurit, valmentajat, huoltajat, varustevastaavat jne.) tulee täyttää toimihenkilösopimus.
Jäsenmaksu vuonna 2017 on 15€ (yli 18-vuotias).
HUOM! VAIN TOIMIHENKILÖSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTANUT JA JÄSENMAKSUN MAKSANUT ON
PALOKAN RIENNON JÄSEN ja voi näin ollen käyttää ääntänsä. Lisäksi toimihenkilösopimuksen allekirjoituksen myötä toimihenkilö on urheilun Tuplaturvavakuutuksen piirissä.

4. Toimintasuunnitelmat, budjetit ja toimintakertomukset
Vuoden 2017 toimintasuunnitelmat ja budjetit toimistolle a.s.a.p. niiltä joukkueilta, joilta se vielä
puuttuu, sekä vuoden 2016 toimintakertomukset myös.

5. Matkakulukorvaukset 2017
Joukkueenjohtajille ja rahastonhoitajille on lähetetty ohjeistus tänä vuonna maksettavista kmkorvauksista. Ohjeet löytyvät myös seuran materiaalipankista!
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6. VAPAAT VUOROT-KALENTERI
Muistutamme jälleen Vapaat vuorot-kalenterin käytöstä. Tällä hetkellä pitää sinne ilmoittaa, jos
ette harjoittele Vehkahallissa hiihtolomaviikolla. Muistakaa muulloinkin merkata listaan käyttämätön vuoro ja kaupitelkaa sitä muille joukkueille ensisijaisesti. Mikäli vuoro on peruttu, mutta kukaan ei sitä käytä, se jää joukkueen maksettavaksi. Täältä löytyy ohjeistus Vehkahallin käytöstä ja
peruuttamisesta.

7. Nettisivujen päivitykset
Päivittäkää nettisivuille joukkueen tiedot ajan tasalle. Mikäli joukkueella ei ole tunnuksia nettisivuille, laittakaa viestiä toimistolle. Suositeltavaa olisi, että toimihenkilöiden yhteystiedot (vähintään sähköpostiosoite tai puhelinnumero) näkyisivät sivuilla. Omille sivuille myös kannattaa lisätä
kauden maksuja näkyviin uusia pelaajia varten. Myös joukkueen kuulumisia, tapahtumia, kuvia
tms. voi lisätä värittämään sivuja . Mikäli joukkueella ei ole nettivastaavaa, valitkaa sellainen,
jotta tiedot pysyvät ajan tasalla.

8. P05-joukkueen kaulahuivimyynti
PaRin johtokunta on myöntänyt P05-joukkueelle luvan myydä PaRin logolla varustettuja kaulahuiveja. Seura hankkii kaulahuivit ja P05-joukkue hoitaa myynnin. Kaulahuiveja voivat ostaa kaikki
halukkaat (pelaajat, vanhemmat, kannattajat). Tarkempia tietoja annetaan tilanteen edetessä.

Pirtsakkaa helmikuuta kaikille!
Minna ja Unto
www.pari.org

