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1. Joulukuun tärkeitä, muistettavia asioita
* Muistakaa maksaa kaikki joukkueen tälle vuodelle kuuluvat laskut joulukuun aikana.
* Hoitakaa kaikki joukkueen kaikki tälle vuodelle kuuluvat matkakulukorvaukset hyvissä ajoin ja
lähettäkää maksetuista matkakulukorvauksista kopio toimistolle (seurakoordinaattori@pari.org)
viimeistään 28.12.2016, jotta ne ehditään kirjaamaan tälle vuodelle.
* Vuoden 2017 toimintasuunnitelmat ja budjetit toimistolle a.s.a.p. niiltä joukkueilta, joilta se vielä
puuttuu, sekä vuoden 2016 toimintakertomukset myös.
* Muistakaa käyttää joukkueelle kertyneet Stadiumin bonukset vuoden loppuun mennessä!
* Mikäli on vielä tilittämättömiä seuramaksuja loppuvuodelta, tilittäkää ne mielellään ennen joulua.
* Muistuttakaa kaikkia pelaajia vuoden 2017 seuramaksun maksamisesta!

2. Seuramaksut ja jäsenmaksut vuonna 2017
Johtokunta päätti kokouksessaan, että seuramaksut vuonna 2017 ovat samat kuin vuonna 2016.
Kaikkien ikäkausijoukkueiden pelaajien (myös harraste-ja edustusjoukkueet) seuramaksu on 115€
(sisältää jäsenmaksun). Sisaralennus 10€ (ensimmäisestä lapsesta maksetaan 115€ ja seuraavista
105€.)
Joukkueenjohtajat/rahastonhoitajat tilittävät kaikista pelaajista summat 31.1.2017 mennessä
seuran päätilille. Tili: FI9446002220103016, viesti: Seuramaksut x kpl + joukkueen nimi.
Lähettäkää jäsenrekisteri samalla! . Merkatkaa myös toimihenkilöt listaan 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 
Seuramaksun suuruus 1.8.–31.12.2017 mukaan tulleilta:
Elokuu 55€
Syyskuu 45€
Lokakuu 35€
Marraskuu 25€
Joulukuu 15€
Näihin viesti: Seuramaksu x kpl + joukkueen ja pelaajan nimi
Jäsenmaksu 10€ (ei pelaava lapsi) ja 15€ (yli 18 -vuotias) mm. toimihenkilöiltä.
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3. Johtokunta vuonna 2017
Puheenjohtajana jatkaa Tuomo Huisman. Muut johtokunnan jäsenet ovat Pentti Keiskoski, Jari
Toivo, Timo Laulainen, Jon Salminen, Petri Heiska ja Sanna Kortelainen

4. Kauden 2017 pelipassit ja vakuutus
Muistuttakaa pelipasseista pelaajia! Passi ja vakuutus täytyy hankkia ennen vuoden 2017 ensimmäistä peliä. Mikäli pelaajalla on oma vakuutus, pyytäkää vanhempia näyttämään vakuutustodistus. Joukkueenjohtajat ilmoittavat pelaajien omat vakuutukset keskitetysti Toni Lindbladille
(valmennuspaallikko@pari.org)
Pelipaikka: https://www.palloliitto.fi/pelipaikka  Kirjaudu Pelipaikkaan >>
Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi (vuonna 2016 rekisteröityneet omaavat tunnukset jo). Pelipassin uudistaminen: valitse pelaajan kohdalta Renew ja jatka ohjeiden mukaan. Jos haluat vakuutuksen Pelipaikan kautta, muista valita myös se mukaan. Jos ei ole olemassa vielä tunnuksia, paina
alkunäytössä kohtaa ”Rekisteröi”. Ohjeita löytyy kyseisestä osoitteesta.
Toimistolta laitamme vielä tarkemmat ohjeet vkolla 50.

5. Sarjailmoittautuminen
Ilmoittautuminen kilpasarjoihin päättyy 31.1.2017.
Ilmoittakaa Tonille (valmennuspaallikko@pari.org ) mihin kilpasarjaan/-sarjoihin haluatte osallistua viimeistään 30.1.2017.

6. Joukkueiden kirjanpitoaineiston toimitus toimistolle 15.1.2017 mennessä
Vuoden 2016 kirjanpitoaineisto on toimitettava toimistolle viimeistään 15.1.2017. Mikäli olet ottanut toimistolta alkuvuoden kirjanpidon, palauta kaikki kerralla!
Tarkistakaa, että kaikki tositteet ovat mukana tulostettuina! Kuitit, matkalaskut, laskut, mahdollisesti sähköpostikeskustelut, jos ei varsinaista laskua jne..
HUOM! Jos alkuvuodesta 2017 tulee vielä vuonna 2016 päivättyjä laskuja, laita ne maksuun ja
liitä lasku tämän vuoden kirjanpitoon mukaan!
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7. Vehkahallin käyttö ja peruutusohjeet
Muistuttelemme jälleen Vehkan käytöstä ja varsinkin vuorojen peruuttamisesta. Täältä löytyy ohjeistus. Muistakaa siis peruuttaa vuoronne hyvissä ajoin. Vapaa vuorot-kalenterista voi varata vapaita vuoroja joukkueelleen.

6. Toimisto joululomalla
Toimiston väki lomailee ajalla 21.12.2016-1.1.2017. Kiireellisissä asioissa Minna vastailee mahdollisuuksien mukaan p. 040 1830505 tai osoitteessa seurakoordinaattori@pari.org.
Toimisto avoinna jälleen 2.1.2017 klo 10.00.

Mukavaa joulun aikaa!
Minna
Toni
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